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Igualada es prepara per viure uns dies 
d’intensa activitat comercial, amb el Night 
Shopping de demà dissabte, i, la setmana 
vinent, amb una nova edició del Rec Sto-
res. Ambdues activitats ajudaran, sense 
cap mena de dubte, a donar vida als carrers 
i places de la capital de l’Anoia, i a crear un 
ambient positiu precisament en un moment 
de molts dubtes com a conseqüència de la 
crisi econòmica. Amb això ens hauríem de 
quedar. 
Tot i això, han sorgit una vegada més críti-
ques, en alguns casos reiteratives, respec-
te la “competència deslleial” que el Rec.0 
ocasiona al comerç local. No entrarem ara 
a analitzar el fons d’aquest tema, prou de-
batut en ocasions anteriors, però no deixa 
de ser curiós que, producte de la casualitat, 
el Rec.0 arribi precisament uns dies des-
prés que una de les firmes amb més presti-
gi en el tèxtil local, i de les poques d’Iguala-
da que participa en aquesta iniciativa, hagi 
pres la dramàtica decisió de presentar con-
curs de creditors. 

El Rec Stores és una bona iniciativa, no 
tant pel seu contingut, sinó per l’esperit em-
prenedor, desenfadat i fresc que porta en el 
seu segell creatiu, quelcom que a Igualada 
fa uns anys semblava impossible. No s’en-
tendria, però, un muntatge d’aquesta mag-
nitud sense una empremta  igualadina. Po-
dríem córrer el risc d’acabar-lo considerant 
un “producte d’importació/exportació“ que 
tant pot estar a Igualada, com a Sabadell 
o a Reus. I no seria el mateix. El Rec.0 no 
es pot permetre el luxe de perdre igualadi-
nisme, més enllà del paisatge físic que l’en-
volta o l’acull. Si el perd, perdrà a Igualada.

I aquí és on el comerç de proximitat hauria 
d’entrar a jugar amb tota la força possible. 
Aquí és on el Night Shopping tindria tot el 
sentit el mateix dissabte del Rec.0, no una 
setmana abans. Aquí és on les sinergies 
entre uns i altres haurien de funcionar, no 
amb la crítica fàcil dels de sempre. S’han fet 
desenes d’informes sobre el comerç local, 
però aquesta setmana una simple enques-
ta, que ningú no va demanar, ens mostra la 
crua realitat que el comerç igualadí no atra-
pa, no ven. De res val assenyalar amb el 
dit al veí. Cal debat, autocrítica, iniciativa, 
frescor, aprofitar-se dels trens que passen, 
compartir, fer-se estimar, imaginació, paci-
ència, i enveja sana.
Ens hi posem?

Comerç de 
proximitat

Arcadi Manchon
El tennista igualadí Arcadi Manchon, avui considerat un dels mi-
llors entrenadors de Catalunya, és la veritable ànima del torneig 
de tennis que comença aquest cap de setmana a Santa Margari-
da de Montbui. Puntuable per l’ATP, el torneig anoienc compleix 
la segona edició, producte d’un esforç considerable del propi 
Arcadi, i de tota la gent del Club Tennis Montbui.  Un exemple de 
tenacitat i de confiança des del món de l’esport per a la nostra 
comarca.

Josep Antoni Duran i Lleida, president d’UDC, va 
adreçar una carta a Mariano Rajoy on li deia: “Sé que 
creus que Espanya no té cap problema amb la qüestió 
catalana perquè els estats membres de la UE no tenen 
la intenció -encara que tu ho acceptessis- que Catalu-
nya pugui ser un estat més de la UE. A nivell de Naci-
ons Unides, ni els EUA, i no cal dir la Xina, ni Rússia 
seran mai padrins de la nostra causa”. Però de debò és 
la seva causa?

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia, va revelar 
que les balances fiscals de Catalunya amb l’Adminis-
tració central de l’Estat del 2010, posen de manifest 
que, tot i la crisi, el dèficit fiscal va ser 16.543 milions 
d’euros, el 8,5% del PIB català. Es compti com es 
compti són molts els diners que se’n van per estar tan 
mal servits.

I aleshores passen coses com aquestes. Boi Ruiz 
conseller de Salut, ha respost a la pregunta que havia 
formulat al Parlament el diputat d’ICV Josep Vendrell.  
La Generalitat deu als centres sanitaris concertats un 
total de 432.010.653,60 euros pels concerts a data 31 
de març d’aquest any. I els deutes segueixen creixent.

Julian Assange, fundador de Wikileaks i actualment 
asilat a l’Ambaixada d’Equador a Londres per evitar ser 
extradit als EUA, on se l’acusa de revelació de secrets, 
s’ha mantingut ferm en les seves conviccions i no ha 
dubtat a assegurar que “tot document que controli l’Es-
tat ha de ser un document públic. L’Estat en sí, no té 
drets. Els tenen els ciutadans. L’Estat no és propietari 
de res, no té dret a la propietat, ni al control de cap 
recurs”. Està clar perquè als estats els fa més por que 
una pedregada. Ací ni tan sols es publiquen les balan-
ces fiscals.
 
Pío García-Escudero, president del Senat, ha ad-
mès que va cobrar pagues mensuals de 550.000 de 
les antigues pessetes per coordinar el grup popular, i 
pagues de 150.000 pessetes per despeses de repre-
sentació. És a dir sobresous de 4.200 euros al mes del 
PP, entre el 1999 i el 2003, com a president o coor-
dinador del grup popular i en concepte de despeses 
de representació. Ho va declarar al jutge de l’Audiència 
Nacional Pablo Ruz en el seu despatx oficial. Són els 
avantatges del càrrec.

Eugenio Nasarre, diputat del PP que va ser va ser res-
ponsable d’estudis, programes i afers socials del partit,  

ha admès davant el mateix jutge que investiga la trama 
Gürtel, que durant quatre anys (2000-2004) va rebre 
1.800 euros al mes com “pagament complementari per 
responsabilitats internes”. També ha explicat que tots 
els càrrecs que tenien responsabilitats al partit cobra-
ven complements, que estaven “estandarditzats i els 
criteris acordats per la secretaria general”. És curiós 
que no els cobressin els que havien ocupat el mateix 
càrrec anteriorment  com són Francisco Álvarez-Cas-
cos, Javier Arenas i Ángel Acebes. Ells neguen haver 
rebut res, però no tothom se’ls creu.

José Maria Aznar, expresident del govern espanyol, 
també ha negat haver cobrat sobresous quan era pre-
sident del govern espanyol o cap de l’oposició. A més 
ha dit que “Mai no he eludit la meva responsabilitat. 
Compliré amb la meva responsabilitat, la meva consci-
ència, el meu partit i el meu país, i ho faré amb totes les 
seves conseqüències”. De moment ha aixecat molta 
polseguera. No deixa indiferent a ningú.

Antonio Beteta, número dos del Ministeri d’Hisenda 
ha manifestat que gràcies al Fons de Liquiditat Auto-
nòmica (FLA) i al pla de pagament a proveïdors l’Estat 
ha pogut veure “milions de factures” i treure un cost 
estàndard de cada servei i veure si està inflat (perquè 
hi ha hagut una decisió política), és d’una qualitat ex-
traordinària o perquè ve motivat per una gestió ineficaç. 
Se’n poden treure moltes conclusions, ara sols fa que 
siguin les correctes.

José Ignacio Wert, ministre d’Educació i Cultura, va 
defensar la seva llei d’educació al Senat dient als ca-
talans: “No poden estar vostès gaire satisfets del seu 
nivell d’abandonament escolar, que és el de la mitjana 
d’Espanya i no el que els correspondria pel seu nivell 
socioeconòmic”. No serà pels diners que marxen i no 
tornen, sinó perquè els catalans tenim la culpa de tot.

Ramon Alturo, senador de CiU, li havia demanat la 
presentació d’un nou projecte del llei perquè l’actual 
LOMCE és “un atemptant a la cohesió social i al mo-
del d’immersió que l’ha garantit, creant un problema on 
no n’hi ha”. S’oblida que parla amb un cap “verd”.

El ministre sempre parla dels 1.031 pares han demanat 
l’escolarització en castellà que el Tribunal Constitu-
cional diu que se’ls ha de garantir. “No anem contra 
la immersió, és un problema de llibertats”. De quines?

 El Rec.0 no es pot permetre el luxe 
de perdre igualadinisme, més enllà 
del paisatge físic que l’envolta o 
l’acull. Si el perd, perdrà a Igualada.
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En aquest país tenim un greu problema de corrup-
ció política. Avui dia, a Espanya és difícil trobar una 
institució pública que estigui neta i, de moment, 
només la justícia i la premsa ha intentat posar una 
mica d’ordre al desgavell general.
Els ciutadans molt difícilment poden conèixer el 
destí dels seus impostos i encara avui la majoria 
d’institucions públiques mantenen una total opa-
citat sobre els seus pressupostos. A causa de 
l’opacitat general és difícil conèixer què ens costa 
un alcalde, un president del consell comarcal, un 
diputat, un conseller o els costos dels grups parla-
mentaris. És clar que si mirem el que és adminis-
tració estatal la cosa encara és pitjor. No se sap ni 
què ens costa ni com s’administra la Casa del Rei. 
No sabem què ens costen els ministeris i, per no 
saber, no sabem ni tan sols què ens costa la dele-
gada del govern a Catalunya, la inefable Llanos de 
Luna. I si parlem de l’exèrcit “ejpañol por supuesto”  
o del Centro Nacional de Inteligencia, l’opacitat és 
absoluta. Ningú no ha confirmat oficialment quants 
agents secrets operen a Catalunya des de l’inici de 
la campanya per la sobirania. Per no parlar dels 
2.200 milions d’euros invertits per la Marina de 
guerra espanyola per a la construcció d’un subma-
rí que, de moment, pesa massa i no flota.
Si ens quedem a Catalunya sabem que la Sanitat 
està patint retallades pressupostàries i al mateix 
temps, s’estan plomant els pressupostos a través 
d’empreses de gestió que, oficialment no han de 
donar comptes a ningú. Només dos joves perio-
distes, a través d’una revisteta mensual “Cafè amb 
llet”, han aconseguit que la Sindicatura de comp-
tes revisi els pressupostos dels organismes que 
administren la sanitat del Maresme... i la del con-
junt de Catalunya.
Si ens quedem a Igualada, gràcies a una opacitat 
total, l’equip de Jordi Aymamí podia fer comptabili-
tat creativa per fer quadrar els comptes de l’ajunta-
ment, utilitzant els pressupostos de les empreses 
municipals. Al darrer pressupost de l’era Aymamí 
es valoraven en 2,5 milions d’euros, dues petites 
finques -per enderrocar- al passeig de les Cabres. 
Si volem acabar -o almenys limitar- amb la cor-
rupció generalitzada dels organismes públics, els 
ciutadans hem d’exigir transparència total. Hem de  
poder esbrinar el destí dels nostres impostos i ana-
litzar les finances públiques.
Només així podrem conèixer la realitat de l’espoli 
fiscal que no es redueix al que ens prenen des de 
Madrid, sinó també al que ens prenen des de les 
administracions locals, comarcals i nacionals. Si 
és cert que formem part de la Unió Europea s’ha 
de notar en la transparència de totes les finances 
públiques. No pot ser que al mateix temps que ens 
retallen en sanitat i en pensions, ara ens assaben-
tem que estem subvencionant les begudes alco-
hòliques dels diputats a Las Cortes. 
Cal que puguem seguir el destí de cada cèntim.

Transparència

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Cercar solucions
Es tornen a sentir veus que reclamen aquells líders 
salvadors de la pàtria. Persones que, elegides pel dit 
de ves a saber qui, donin solució a tots els problemes. 
Líders, sovint homenets plens de complexos i física-
ment esquifits, però decidits a fer valer la força per 
escombrar tot el que els faci nosa. I gairebé sempre 
han acabat sent aquells dictadors que només tenen 
amics o enemics. Uns a qui afavorir per servir-se’n. 
I els altres per destruir-los. Són els creadors de reali-
tats coŀlectives basades en la por, la uniformitat i en el 
pensament únic -que determinen per a tothom- amb 
l’excusa de la protecció. 
Utilitzen les formes i l’escenografia. El com. I cons-
cientment amaguen el què, establint la realitat que 
els convé i el culte a la seva personalitat. Rebutgen 
la integració en un univers plural i harmònic, en el 
que tothom pot expressar la seva pròpia identitat. I 
així destrueixen tot el que serveix a les persones per 
construir allò de positiu que estan cridats a fer. I l’elit  
que governa s’envolta de masses que conformen ma-
jories de partidaris i organitzen les lleis per protegir les 
seves accions i la seva manera de veure les coses. 
No en tenen prou amb l’abassegadora superioritat 
numèrica i anuŀlen qualsevol discrepància per esvair 
tota veu discordant. Asseguren la pau del bastó i po-
sen els seus fidels com a àrbitres i jutges.  
Són aquells líders tenebrosos i foscos del bigoti reta-
llat del segle passat. Aquells a qui no importava segar 
la vida dels milions de persones que els feien nosa. 
Com els que eren a les Açores planejant la guerra 
d’Irak. Els que ho tenen tot clar i mai dubten. Que 
s’estudien davant el mirall, que assagen què  volen 
dir i com fer-ho, per així aconseguir que els seguei-
xin cegament. Prepotents, creguts, intransigents i 
assedegats de victòries, encara que siguin del “Pe-
rejil”. Aquells que alguns esperen, després de tant de 
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temps d’estar a l’ombra, per tornar a posar la cara al 
sol. Els que parlen d’unitat, de grandesa i de defensa 
dels valors d’Occident. Els que tenen deliris colonials 
i veuen Catalunya com una propietat. Els que consi-
deren que pensar és una deriva perillosa que exigeix 
una ferma correcció. 
Els seus seguidors enyoren un passat on no hi ha-
via oposició. Viuen de la nostàlgia. Recorden emoci-
onats aquells soldats enviats a la lluita contra el gran 
maligne. I reciten missatges integristes, dient que 
no pararan mai de lluitar, fins arribar a aconseguir el 
seu objectiu final, edificat damunt la sang dels seus 
enemics. Necessiten nous cabdills que aixequin la 
bandera i carreguin contra tot el que no sigui el seu 
pensament, fet a mida del dictador de torn. No volen 
pensar, ni tenir voluntat pròpia, ni tampoc la llibertat 
per expressar-se. Prefereixen l’ordre a la llibertat i ac-
cepten sense raonar el credo imposat. 
Afortunadament davant les dificultats que presenta la 
vida, no tothom cerca les solucions en l’entorn. Sigui 
perquè els ajudi, o per descarregar-hi les culpes dels 
mals que els afligeixen. Perquè la solució no és a fora, 
sinó dins de cadascú. Les persones són les creado-
res de realitat i la força creativa és a l’interior d’un ma-
teix. Moltes són les religions que han predicat aquest 
poder i aquesta riquesa al llarg del temps. I avui els 
que es declaren agnòstics i ateus també arriben a 
conclusions semblants, amb altres justificacions i ra-
onaments científics. Siguin per conjuncions astrals, 
energies que arriben de les profunditats de l’Univers o 
la força vivificadora de l’esperit, molts entreveuen una 
nova era, on la societat serà més espiritual i menys 
materialista. I tots hi som cridats a treballar-hi i a fer-
la possible. Perspectives engrescadores per donar 
resposta a moltes de les grans preguntes que hi ha 
formulades des del inici dels temps. 

1,30 - 2 hores diàries.
Grups pràctics tant per a nens i adults.

Brian&Carme Stack
Tels:  93 804  00 21
           93 807 80 48
 

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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Josep Julià Càlix, volun-
tat encoratjada
•• JOAN PUJOL BARTROLÍ

Persona molt especial i molt esti-
mada a la vila de Masquefa, dita 
estimació era a causa del seu bon 
tracte, amable, senzill, afectuós i vir-
tuós amb els seus quefers. Lluitador 
incansable capaç d’encoratjar-se i 
vèncer malalties greus, que com a 
principal tractament compta la volun-
tat i la fe en la curació. 
Casat feliçment amb la simpàtica As-
censión Martínez Miguel, “Chon”, for-
maren un matrimoni molt compacte, 
d’ajuda mútua, la qual cosa reforça 
totes les dificultats. Fruit d’aquest 
matrimoni van nàixer dos fills, que 
han tingut la formació i l’educació 
sana dels seus progenitors.
En Josep Julià estava dotat d’una 
excel·lent veu de baix que l’exhibia 
sent capaç de pujar a un escenari 
durant una festa i micròfon en mà 
ens delectava amb cançons reforça-
des en dita veu. Recordo que quan 
projectàvem la construcció del local, 
ara l’Alzinar, va proposar formar una 
coral pel cant de les Caramelles des-
tinada a poder recaptar fons i utilit-
zar-lo com a primer pagament. Vam 
tenir la sort d’agrupar tot un seguit de 
veus magnifiques, molt ben dirigides 
pel gran mestre Josep Mata i Balart 
de Piera, que afinà tant les nostres 
veus que allò va ser un gran èxit de 
recaptació.
En Josep Julià, pels seus mèrits, va 
assolir l’alcaldia de Masquefa per la 
qual cosa la Vila en té un gran record, 
en arribar a un moment que totes les 
notícies són tràgiques: atur, violèn-
cia, corrupció,… crec que val la pena 
ressaltar a persones com en Josep 
Julià i Càlix, un exemple del bé. Ell 
malauradament ens ha deixat i ha si-
gut com els grans herois deixant-nos 

un gran record. Gràcies Josep.

Prendre partit
•• ROSA SANCHEZ  GONZALEZ

Em sento aclaparada i decebuda, 
quan llegeixo, amb pocs dies de di-
ferencia, que el govern espanyol ha 
gastat 500 milions en un submarí que 
s’enfonsa però que d’amagat i amb 
poc soroll reduirà 1000 a la llei de de-
pendència, per què això ens defineix, 
malauradament com a ciutadans ens 
agradi o no som còmplices d’aquesta 
treta política, perquè la permetem, i 
a l’hora som també els grans perju-
dicats, qui està exempt de passar a 
formar part d’un col·lectiu, que lluny 
de ser tractat amb la responsabilitat i 
la cura que mereixen, és condemnat 
a l’oblit i la desídia per part de les 
administracions?
Climent Giné, en una anàlisi del mo-
del que proposa l’AAMR (associa-
ció Nord-Americana sobre el retard 
mental) per l’acompanyament a per-
sones amb discapacitat intel·lectual, 
ens diu que el grau de discapacitat 
d’una persona variarà depenent de 
la naturalesa de les situacions amb 
les quals s’ha d’enfrontar i dels ajuts 
que se li puguin facilitar per enca-
rar-les. Dedueixo, doncs, que la dis-
capacitat tant psíquica com física, 
no és únicament una característica 
personal, un problema exclusiu de 
la persona, sinó que la societat, les 
lleis, les estructures, tenen molt a 
veure amb aquestes discapacitats i 
amb els èxits i/o fracassos que les 
persones amb discapacitat tindran 
en les seves vides, perquè els seus 
èxits i/o fracassos són els de tota la 
societat.
És per això que considero que és un 
deure moral, reclamar que les lleis, 
els pressupostos tinguin com a fina-
litat millorar la vida del les persones, 

especialment les d’aquelles més vul-
nerables i les seves famílies, que és 
desperten cada dia amb un handicap 
afegit a la ja de per si dura situació 

econòmica a la que ens enfrontem. 
Perquè intentar donar resposta a les 
necessitats socials es remunta als 
orígens de la humanitat.

Dia 31: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 1: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 2: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 3: JUVÉ/ Av. Montserrat 27
Dia 4: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 5: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 6: SECANELL/ Òdena, 84

cartes al director

IGUALADA / CARMEL.LA PLANELL

Ahir, dia 28 de Maig de 2013 va tenir 
lloc la inauguració del Jardí restau-
rant d’Igualada, situat al bell mig del 
centre de la ciutat. Aquest renovat es-
pai, ara està regentat per dos joves 
anoiencs, el Jordi Marsinyach Lladós 
i l’Iisidre Soteras Puiggròs, ambdós 
amb una llarga trajectòria gastronò-
mica.
Si bé, el Jordi Marsinyach compta 
amb una vasta formació a l’antic Res-
taurant el Jardí d’Igualada i al Res-
taurant Sant Pau, de la Carme Rus-

calleda; l’Isidre Soteras va iniciar-se 
al Restaurant Àbac de Barcelona del 
cuiner Xavier Pellicer, seguit del Res-
taurant Drolma de l’Hotel Majestic de 
Barcelona, com a cap de cuina.
Per a aquesta avinentesa, van ser 
apadrinats per la presència d’en Nan-
do Jubany de Can Jubany i de l’Al-
calde d’Igualda, Marc Castells i del 
President del Consell Comarcal de 
l’Anoia, Xavier Boquete.
L’acte va comptar amb una bona 
concurrència i va ser tot un èxit per 
aquest dos anoiencs,  enamorats de 
la cuina i la gastronomia.

FOTO: Carmel.la Planell

A mode de presentació...
Inauguració del restaurant Jardí d'Igualada
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Així anomenaven al meu pare al Front del Maestrat 
durant la Guerra Civil, prop de Morella. En Miquel 
Ball, fundador dels escoltes igualadins, va utilitzar un 
conjunt de trucs per evitar estar a primera línia a la 
Guerra Civil. Anava amb la seva companyia i l’oficial 
va preguntar qui volia fer-se càrrec d’una mula so-
litària que havien trobat pel camí on passaven, per 
portar l’equipament dels oficials, i el meu pare, un 
jove de 21 anys, es va oferir a cuidar d’ella, cosa que 
vol dir que quedava rebaixat de portar arma, però 
s’havia de preocupar de l’equipatge que li carrega-
ven i, és clar, del seu menjar i de tenir-la neta dintre 
la brutícia de la guerra. Ens situem dins l’exèrcit d’en 
Franco, que era molt més disciplinat que el de la 
República. El meu pare m’explicava que no va tirar 
mai cap tret, per evitar fer-ho va utilitzar excuses i 
serveis auxiliars i després la casualitat i la sort el va 
acabar d’ajudar, doncs va rebre una ferida superfi-
cial al cap i va passar a rereguarda a l’hospital de 
Saragossa. Gràcies a l’ajuda de l’igualadí  Pau Cor-
celles, el meu pare va acabar la guerra a rereguar-
da al servei d’una companyia d’automoció. Només 
hagués faltat a la meva àvia paterna perdre el fill a 
la guerra, després de perdre el marit per causa dels 
afusellaments a la Pobla de Claramunt a mans del 
comitè republicà d’Igualada. Doncs al Miquel Ball, 
aquesta mort absurda del seu pare, com tant d’altres 
a la guerra, va ser el fet que el va decidir a allistar-se 

“El catalán de la mula”
GALO BALL I RATÉS ·   

a l’exèrcit de Franco després d’haver fugit d’Igualada 
i d’haver passat sis mesos a França. 
Actualment, es projecta al cinema una pel·lícula es-
panyola anomenada La Mula, que és una història de 
la Guerra Civil i que té cert paral·lelisme amb el que 
li va passar al meu pare. 
Per això, quan acabada la guerra va tornar a Iguala-
da, influït per la impressió que li va fer el moviment 
escolta a França, va decidir transformar una associ-
ació excursionista d’Acció Catòlica anomenada SE-
DAC en un moviment escolta. La seva idea era edu-
car el jovent en un seguit de valors, com la tolerància 
en la manera de pensar, deixar les coses millor del 
que les trobes, la famosa B.O. o bona obra, amor 
a la naturalesa i servir al proïsme com a tu mateix, 
valors ètics fonamentals de l’escoltisme i sobretot 
preparar els nois per ser capaços d’enfrontar-se a 
la vida. 
Com a home creient també va donar una base ca-
tòlica en aquest moviment, ja que fora de l’Església 
en els anys 50 no es podia fer res al marge dels 
grups de joventut del franquisme. No volia el meu 
pare que l’escoltisme s’impliqués en política, aquest 
pensament va estar present durant tota la seva vida i 
m’ho comunicava a mi. Sobretot ja molt gran, aques-
ta preocupació li va augmentar molt al veure els es-
deveniments que veia que s’acostaven a Catalunya.   

Quan es planteja el tema de la independència de 
Catalunya, hi ha polítics que es dediquen només 
a “marejar la perdiu” i canvien de discurs segons 
el tarannà que suposen en els possibles oients 
o lectors. Són els casos de Pere Navarro o Du-
ran Lleida, que no sabem ben bé què pretenen. 
Els seus discursos naveguen entre dues aigües 
i sembren confusió. D’una banda, diuen que de-
fensen el dret a decidir però no concreten en qui-
nes condicions, perquè és evident que la consulta 
no es farà si qui ha d’autoritzar-ho és el govern de 
Madrid. La conseqüència més immediata d’una 
actitud tan ambigua –més aviat contradictòria- és 
trencar la voluntat expressada explícitament per 
tants catalans des de la manifestació del passat 
11-S. Al meu entendre, són més perillosos que 
aquells que obertament s’oposen a la consulta, 
com el PP de Sánchez-Camacho o Alejo Vidal-
Quadras. Aquests almenys donen la cara i sa-
bem què pretenen. 
El poble de Catalunya ha iniciat el camí de la 
independència. Tenim innombrables raons que 
justifiquen aquesta decisió com a únic mitjà per 
sortir del forat en què ens han entaforat durant 
tants anys; no són ja només motius històrics, sinó 
econòmics, socials, polítics, de dignitat personal 
i com a poble. Quines raons tenen ells per de-
fensar la permanència sota el domini espanyol? 
Voldria que donessin una raó vàlida, tan sols una, 
per la qual es demostri que Catalunya hi sortiria 
guanyant si seguís com fins ara. No hi ha res més 
perillós que els que s’han apuntat al dret a decidir 
i es  presenten com a guies hi posin entrebancs i 
no diguin clarament on volen arribar i amb quins 
mitjans. Possiblement pateixen la “síndrome de 
l’esclau”. A l’antiga Roma era relativament fre-
qüent que els lliberts volguessin continuar depe-
nent del senyor. Tants anys de domini els havien 
fet assumir una dependència interna, acceptaven 
la seva posició d’inferioritat, amb el convenciment 
que sense l’amo no podrien ser ningú ni assumir 
el futur, incapaços de prendre iniciatives. Neces-
sitaven sentir-se permanentment tutelats, és a 
dir, sotmesos. 
Pot ser aquest el motiu o poden ser motivacions 
més personals, mesquines i partidistes. Però fins 
i tot fent un acte de fe per creure en la bona vo-
luntat dels qui les defensen, allò que en realitat 
es posa de manifest és que no estan preparats 
per assumir les responsabilitats que comporta 
una vida en llibertat. Per això prefereixen que si-
gui un altre qui prengui les decisions i, en defini-
tiva puguin atribuir-li els errors. Sabem quin és el 
camí cap a la independència, però ni el PSC ha 
marcat un full de ruta cap al federalisme que tant 
pregona (com? per a quan? amb quins suports?) 
ni el senyor Duran Lleida ha aclarit mai la seva 
posició personal; sembla que s’hi hagi vist abocat 
contra la seva voluntat. Mentrestant, uns i altres 
juguen un joc molt perillós, contradictori i confusi-
onari. No serà que en el fons tenen por de perdre 
influència i posen els seus interessos personals 
per davant de la voluntat del país? Quins perills 
hi veuen en preguntar al poble com vol regir-se 
en el futur? No és aquesta l’essència de la de-
mocràcia? On és, doncs, el problema? Però tot té 
un límit i sempre arriba un final. I el poble de Ca-
talunya no sembla disposat a esperar gaire més 
temps a tornar a fer sentir la seva veu. Aquesta 
vegada, però, haurà de “segar cadenes”; les dels 
amos-dominadors i les dels esclaus que volen 
continuar essent-ho mentre puguin seguir com a 
caps de la canilla.

Síndrome d’esclaus

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Criden de matinada. Són al replà de l’escala. Què 
volen aquesta gent que truquen de matinada? La 
dona quan surt a obrir, porta la bata posada.
Volen fer-la fora de casa. Vénen armats amb papers 
notarials i porres, vénen en nom dels banquers i po-
lítics. I la seva família? Hi ha nens a casa? No, està 
sola. Els nens se n’han anat, han anat fora a casa 
dels avis, molt lluny. Però què volen? Per què tru-
quen de matinada? es pregunta la dona que segueix 
en bata. Volen casa 
teva i la teva vida. 
No pagues i volen 
la teva casa. Anem 
a procedir al desa-
llotjament, ens ha de 
donar les claus. Però 
no tenim on anar, im-
plora la dona. Hi ha 
persones grans, al-
gun malalt? pregun-
ta el funcionari del 
poder. El seu marit, 
no hi és? Està tre-
ballant, Què volen 
d’ell? es pregunta 
la dona. Volem les 
seves esperances. 
Vesteixi’s, per favor, no tenim tot el dia i comencen a 
treure les porres, cal raonar amb els que no entenen.
Fa dies que el marit no parlava i per les nits es des-
velava. No parlava i tenia la mirada perduda. Jove i 
sense esperances. Són molts anys, tantes prome-
ses, i ara no tenia res, la mirada enfonsada, les mans 
tremoloses. Treballant dur molts anys, quatre parau-
les, il·lusions, un negoci, i al final mentides, menti-
des, dolor i algú ha de pagar-ho tot. Algú ha de pagar 

i mai pagaran ells, ho faràs tu, i tots nosaltres. Feia 
dies que l’home temia una trucada a trenc d’alba. 
Què volen de mi?. 
Si us plau, uns dies més, no tenim on anar, repeteix 
la dona. Està bé, uns dies més, accepta el que sem-
bla que mana. Uns dies, però no oblideu que no ens 
oblidarem de vosaltres, serem durs i mai més tindreu 
esperances. Ells manen, nosaltres obeïm. La dona 
tanca la porta i mentre sospira veu les claus del cot-

xe, el seu marit no 
se n’havia anat. Les 
cames li tremolen 
mentre corre cap 
al garatge. Troba el 
seu marit penjat al 
sostre, encara es 
balanceja. Un crit 
de dolor punyent 
alerta els represen-
tants del poder que 
tornen i entren al 
garatge. Tots que-
den muts, excepte 
el que mana que 
intenta despenjar el 
mort, la dona darre-

re plora agenollada 
amb les mans tapant-se la cara. L’home mort ha dei-
xat una nota que algú de la comissió judicial llegeix 
amb ràbia. És una carta de comiat a la seva dona i 
fills, i algú plora amb la dona.
De matinada ha trucat la llei a una hora assenyala-
da. Ara, l’home és mort d’un truc a trenc d’alba.
Què volen aquesta gent que truquen de matinada?, 
es preguntava la dona amb la bata posada en un 
poble perdut de la mediterrània. 
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Criden de matinada
RAFAEL MOYA ·   



Plaça Sant Miquel, 3 - 08700 IGUALADA
Telf. 938 03 27 44
lesolles@restaurantlesolles.cat
www.restaurantlesolles.cat

“Les noves terrasses de LES OLLES, 
veniu a sopar a la fresca amb la tranquil·litat 
de la Plaça Sant Miquel i el Passatge de Nostra 
Sra. de Gràcia,  amb nou Menú d' estiu, fresc i 
lleuger”

“Nova terrassa més àmplia i acollidora”
Menú festius i Cap de Setmana

Menú diari
Servei de Carta

Restaurant 
Braseria

C. dels Traginers, 5 -  08700 IGUALADA
 Tel. 93 805 01 63 
www.museudeltraginer.com

Treu-te la set!!!
Amb les millors 

orxates valencianes
 i granissats.

Rambla Sant Isidre, 24 - 08700 IGUALADA
Tel.  637 86 17 89

Plaça de la Creu, 9 - 08700  IGUALADA 
Tel. 93 805 55 14

Sopars a la fresca. 
Plats combinats, amanides,

pasta italiana, crujicoques, braves
i moltes sorpreses més.

Menú diari i Cap de Setmana.
Sopar Carta Cap de Setmana.

Dimarts tancat.

Av. Balmes, 13 - 08700 Igualada 
Telf. 93 505 27 07

Gaudeix del millor estiu!
Gaudeix de la milor companyia!

Rambla Sant Isidre, 14 - 08700 Igualada
Tel. 93 805 02 34 

Nit de Shopping

De dilluns a dissabte menú diairi 10€ 
Divendres i dissabtes nits “TAPAS”

Esmorzars, entrepans freds i calents

Cafeteria
Casino 
Foment



Marc Castells: “Igualada serà inequívocament 
industrial, vull una ciutat d’oportunitats”
JORDI PUIGGRÒS.-
Marc Castells fa ara dos anys 
que és alcalde d’Igualada. 
Amb la victòria de CiU a les 
passades eleccions munici-
pals es va acabar més d’una 
dècada de govern de l’Entesa 
per Igualada, i la coalició va 
recuperar una alcaldia que ha-
via perdut el 1999, gràcies a 
un pacte de govern amb ERC. 
Ara que es compleix l’equador 
del present mandat municipal, 
hem parlat amb Marc Castells 
de la situació de l’Ajuntament, 
i dels projectes que té per da-
vant el govern de la ciutat.

Imagino que deu fer un ba-
lanç positiu, d’aquests dos 
anys de govern.
Sí, perquè els eixos bàsics 
que teníem marcats estan 
en marxa i ben encarrilats. El 
primer eren els números de 
l’Ajuntament. Teníem un alt ni-
vell d’endeutament i dificultats 
per poder pagar. Feia set anys 
que els resultats pressupos-
taris no sortien prou bé. Hem 
tirat endavant la reducció de 
l’endeutament, tot i que tení-
em càrregues enormes, com 
el que es pagava pel World 
Trade Center, o dos milions 
i mig d’euros en factures... 
Pensi que la primera carta que 
vaig rebre va ser del director 
general de política financera, 
per dir-me que l’Ajuntament 
d’Igualada era dels que es-
tava pitjor econòmicament... 
Així vam començar. Ara estem 
a la meitat del camí. Tardarem 
quatre anys més en arreglar-
ho. 
Està obsessionat amb l’eco-
nomia, vostè. No acabarà 
essent més tecnòcrata que 
polític?
No, no. Tenim el repte d’arre-
glar l’Ajuntament, perquè sinó 
aquest organisme seria invia-
ble. Però no ens oblidem d’ar-
reglar Igualada. És clar que 
fem política.
Estem fotuts, a la ciutat. La 
solució és de debò confiar 
en els sectors de sempre?
És el que ens diferencia dels 
altres. Ens pot fer atractius 
de cara a captar inversions 
de futur. Pensi que tots els al-
caldes del país estan buscant 
inversions pel seu municipi. 
Jo no sóc l’únic. I hi ha po-
ques inversions, per tant hi ha 
competència. Molta. Per acon-

“No puc donar cap 
garantia, però estem 
creant les bases per 
tornar a arrencar, 
i podem avançar. 
Estem sembrant bé”
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El tema de la setmana

Dos anys de govern de CiU i ERC a Igualada

Marc Castells, alcalde d’Igualada, durant l’entrevista amb La Veu de l’Anoia.

seguir-ne alguna, hem d’inten-
tar-ho amb allò que som els 
millors. Convertir Igualada en 
la capital europea de la pell de 
qualitat, per exemple. Això és 
una aposta pel coneixement, 
tenim un museu, una escola, 
una càtedra... S’han presentat 
31 empreses per fer la nova 
Escola d’Enginyeria del Pla de 
la Massa. Hem fet un màster 
internacional en cuir, a l’Ado-
beria Bella hi haurà la seu del 
clúster de la pell... I tindrem un 
parc d’innovació entre Jorba i 
Igualada. Fins ara no teníem 
lloc per oferir. Ara el tindrem. 
Crec que estem construint 
l’ecosistema necessari perquè 
vinguin inversions a la ciutat, 
com ha succeït també recent-
ment amb el tèxtil i el progra-
ma Igualada Fashion Backsta-
ge. Mango ja està produint a 
la ciutat, i fa quatre dies ni es 
posava al telèfon...
Per vostè Igualada no ha de 
ser bàsicament una ciutat 
de serveis, com volia l’En-
tesa?
No. Nosaltres estem al costat 
dels sectors productius. És un 
model antagònic, sí, al que hi 
havia abans. Creiem que els 
serveis de qualitat es donen a 
la indústria, i per això hi apos-
tem. Igualada serà inequívo-
cament industrial. Segur. És 
el camí a seguir. Si la indústria 
funciona, tota la resta funcio-
narà.
Però si una marca que fun-
ciona com Sita Murt fa con-

curs de creditors...
Ho veig en positiu, encara que 
pugui semblar negatiu en pri-
mer terme. L’objectiu no és 
altre que garantir la viabilitat 
de l’empresa. A vegades, per 
fer quatre passes endavant, 
n’has de fer una enrere. Animo 
Sita Murt a que faci bé aquest 
procés. Segur que serà així. 
Miri, aquest diumenge TV3 
farà el seu programa “30 mi-
nuts” amb el títol “Teixint el 
futur”. Podrem veure com una 
ciutat com Igualada, que ho 
ha passat malament, comen-
ça a tenir projectes que des-
prenen optimisme. I és així. 
Ara comencem a tenir coses 
per agafar la maleta i vendre. 
Pensi que posar-se davant un 
consell d’administració d’una 
multinacional i vendre la teva 
ciutat no es fàcil. Ara tenim ei-
nes.
I quina garantia té el ciutadà 
que això que fa funcionarà, 
si fa cinc anys ens venien 
Can Morera, un outlet, Parc-
motor, un aeroport corpora-
tiu... i no hi ha res de res?
Crec sincerament que la nos-
tra aposta té solidesa, perquè 
l’hem fet al costat del sector 

industrial que l’ha d’impulsar. 
Això que li dic no és un invent 
per què sí. S’ha fet meditant-
lo, al costat del govern. Ara 
bé, si vostè em diu si jo tinc 
la garantia que funcionarà, la 
resposta és no. No la tinc. Ara 
bé, si no lluites, no pots vèn-
cer. Nosaltres estem on hem 
d’estar.
Vindrà a Igualada alguna 
empresa potent de la marro-
quineria?
Tant de bo pogués anunciar 
que vindrà aviat una empresa. 
Hi estem treballant, i de valent. 
Estem parlant amb més d’una 
empresa, amb alguna de for-
ma més avançada. Però no 
podem ser cofoistes.  Ara bé, 
els igualadins han de saber 
que hi ha una aposta clara, 
ferma, contundent, del govern 
de Catalunya per aquest polí-
gon. Estem creant les bases 
per tornar a arrencar, i creiem 
que podem avançar. Estem 
sembrant bé.
Igualada ha d’anar sola, en 
aquest camí? Aquesta ciu-
tat, en té prou amb 8 kms. 
quadrats en el segle XXI?
Ara estem en un procés com-
plicat, de reforma de l’adminis-
tració local per part del govern 
espanyol, i tot sembla indicar 
que hi haurà canvis radicals. 
Podria ser que a l’Anoia no-
més Igualada mantingués 
les seves competències. Ja 
es veurà. Amb Òdena hem 
arribat recentment a un bon 
acord respecte la deixalleria, 

però de la resta de municipis 
de la Conca, a mi no m’han 
arribat propostes... Aviat, con-
juntament amb la Diputació, 
es tirarà endavant un Pla de 
Mobilitat de la Conca que ens 
donarà potser pistes pel futur. 
Amb la reforma que es prepa-
ra potser sí que s’hauran de 
fer reflexions conjuntes.
El PSC demana una fusió 
dels municipis de la Conca, 
una Igualada gran. Vostè, 
com ho veu?
Se’n pot parlar, però no li aca-
bo de veure la utilitat, tampoc, 
ni crec que el ciutadà ens ho 
demani, això. Si no hem estat 
capaços entre nosaltres d’uni-
ficar la recollida d’escombrari-
es...
La reforma del POUM conti-
nuarà a la nevera dos anys 
més?
Sí. La ciutat té 2.800 pisos 
buits, un 19% de tot els que 
tenim. Ara no és el moment de 
grans projectes urbanístics. 
El microurbanisme que estem 
fent funciona molt bé.
Com li agradaria presentar-
se a la reelecció el 2014?
M’agradaria presentar-me 
amb els projectes de més en-
vergadura ben iniciats, com 
el 4D Health, la Universitat, 
el Parc d’Innovació... Podria 
passar que d’aquí dos anys 
tot això estés en marxa, i que 
l’Ajuntament hagués superat 
els seus problemes financers, 
així tindríem múscul, recursos 
per poder fer més coses. L’any 
que ve sortirem a vendre Igua-
lada a les principals fires del 
món. Hem de vestir una ciutat 
que no tenia cap projecte in-
dustrial de cap tipus. Res de 
res. Ni un. Jo vull fer d’Igua-
lada una ciutat d’oportunitats”.
De moment no n’hi ha gai-
res. Cada vegada hi ha més 
gent al Banc de Queviures.
Fins que la situació econò-
mica no es recuperi, l’Ajun-
tament no deixarà que ningú 
no es quedi en el camí. És un 
objectiu de ciutat. A tot arreu la 
situació està molt malament, 
però de moment hem pogut 
destinar 330.000 euros a les 
famílies que més dificultats 
tenen. I ho continuarem fent. 
El Pacte Social que es va fer 
a Igualada va tenir una àmplia 
unanimitat, i agreixo que l’opo-
sició s’impliqui en els grans 
projectes de la ciutat.



Jordi Riba (PSC): “Més enllà d’un Mercadona a qui se 
li ha fet un vestit a mida, en dos anys no s’ha fet res”

“Si fem una anàlisi 
socioeconòmica, 
veurem que és 
necessari treballar 
cap a la diversificació 
industrial, així és 
com funcionen 
les economies 
saludables”

El PSC demanarà que 
s’apliqui a Igualada 
una normativa de la 
Generalitat per fer un 
recàrrec a l’IBI pels 
habitatges buits, i 
que es compensi a la 
baixa amb els rebuts 
de l’IBI dels ocupats

Jordi Riba, acompanyat d’alguns regidors del PSC, en roda de premsa. Foto: JP

JORDI PUIGGRÒS.- 
El portaveu de l’oposició a 
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Riba, ha definit aquesta set-
mana el govern de la capital 
de l’Anoia com caracteritzat 
per “la improvisació i la manca 
de model”. Per a l’exnúmero 2 
de l’Entesa per Igualada “du-
rant molt de temps CiU i ERC 
han centrat els seus esforços 
en la crítica de l’acció del go-
vern anterior, sense tenir cap 
projecte ni iniciativa pròpia. 
Ans al contrari, el que han fet 
és desballestar projectes inici-
ats. Ens dóna la sensació que 
el govern actual no sap cap on 
vol que vagi la ciutat”.

Renúncia claudicada
Riba explicava davant els pe-
riodistes que l’equip de Marc 
Castells ha “abandonat a la 
cuneta” projectes importants 
per al territori, “una renún-
cia claudicada evident” a tres 
grans fites de tot el territori, 
com eren el polígon de Can 
Morera (Zona Franca), l’Eix 
Transversal Ferroviari, o l’Ae-
roport Corporatiu. “L’Ajunta-
ment ha aprovat mocions, al-
gunes unànimes, per impulsar 
aquests projectes, però no 
s’ha fet. Hi havia en això un 
treball conjunt de tota la co-
marca, podríem assumir un 
tema de calendari i de priori-
tats, però mai l’abandó total”, 
diu el portaveu socialista.

I la diversificació 
econòmica?
El PSC, que es va cuidar 
molt de no referir-se a ERC 
com soci de govern de CiU a 
l’Ajuntament d’Igualada, diri-
gint tota la força de la crítica 
cap a Marc Castells, també va 
plantejar els seus dubtes cap 
a la política de promoció dels 
sectors industrials tradicionals 
de la ciutat, el gènere de punt 
i la pell. “Si fem una anàlisi 
socioeconòmica, veurem que 
és necessari treballar cap a 
la diversificació, així és com 
funcionen les economies sa-
ludables”. 
En aquesta línia, Jordi Riba 
va explicar que l’Entesa va 
fer “una aposta clara per les 
noves tecnologies i el sector 
TIC de la ciutat, amb la crea-
ció del Tecnoespai, i no hem 
vist una actitud proactiva de 
l’actual govern. També es va 
fer una gran inversió en fibra 
òptica per portar-la a Igualada 
i distribuir-la, però incompren-
siblement, el projecte s’ha 
abandonat”.
Com sol passar en oposicions 
que abans eren govern, no vo-
len que ara s’apuntin medalles 
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de segons quins projectes. “El 
govern actual viu de la inèrcia 
en algunes coses, com el Cen-
tre de Simulació 4D Health, 
que ja estava aprovat i comp-
tava amb suport europeu, i el 
nou Campus Universitari del 
Pla de la Massa”.
El que sí que el PSC considera 
una novetat és el nou “polígon 
dels adobers” entre Igualada i 
Jorba, però “hi ha espais buits 
actualment que podrien ha-
ver acollit aquesta zona. Que 
hi hagi un acord unànime del 
ple en el projecte del cuir i la 
marroquineria no és un xec en 
blanc al govern municipal”, va 
dir Riba. “Tornem a implantar 
un espai industrial al bell mig 
d’una zona residencial”, com 
ja va passar amb les Comes 
en el seu dia. “Hi haurà uns 
requeriments de sanejament 
que ja veurem com es reso-
len, però de moment ja hi ha 
alguns veïns que han mostrat 
sorpresa i preocupació per 
aquest projecte”, especial-
ment de la zona del Pla de la 
Massa.
Aquí és on el PSC també hi 
veu una conseqüència de 
l’aturada del Pla General, el 
POUM. “L’actitud política de 
CiU, que va linxar el Pla, ha 
tingut una conseqüència ne-
fasta per a Igualada. És una 
política de terra cremada. El 
que es fa ara, amb modifica-
cions d’un Pla del 1986, és un 
problema. És construir la ciu-
tat a base de “parxes” i “txa-
puses”.
Per a Riba “el govern munici-
pal no té la culpa de la crisi, 
és clar, però si mirem el nostre 
entorn immediat, i el que hi ha 
a Igualada, sí que hi té a dir. 

L’alcalde Castells va dir que 
agafaria la maleta per anar a 
buscar inversors, i, més enllà 
d’un Mercadona a qui se li ha 
fer un projecte a mida, res de 
res”. El cap de l’oposició muni-
cipal va basar-se en diverses 
estadístiques socioeconòmi-
ques dels darrers cinc anys 
per demostrar que la ciutat 
està molt pitjor.

Castells “fa venir TV3”
En el capitol dels números de 
l’Ajuntament, el PSC “no es 
creu que fa dos anys se’ns di-
gués a tothom que tot era un 
desastre, que l’alcalde fes ve-
nir TV3 per dir que no hi havia 
ni un euro al calaix, i ara torni 
a fer venir TV3 per dir que té 
una vareta màgica. Això no 
s’ho creu ningú”. Per a Jordi 
Riba, que era tinent d’alcalde 
d’Hisenda en l’època de Jordi 
Aymamí com alcalde, “el de-
sajust econòmic com a conse-
qüència de la crisi era recon-
duïble, i també creiem que és 
possible alentir les coses per 
aconseguir l’equilibri financer, 
sense necessitat de castigar 
el contribuent amb constants 
retallades”. 
Els socialistes també es quei-
xen de la pressió fiscal a què 
està sotmès l’igualadí. “No ens 
agrada que l’IBI s’apugi a raó 
d’un 5,5% cada any, perquè 
això voldrà dir un 25% en qua-

tre anys”.  En aquesta línia, el 
PSC demanarà que s’apliqui a 
Igualada una normativa de la 
Generalitat per fer un recàrrec 
a l’IBI pels habitatges buits, i 
que es compensi a la baixa 
amb els rebuts de l’IBI dels 
que estan ocupats.

El World Trade 
Center era lògic
Una de les notícies més des-
tacades d’aquests dos anys, 
ha estat el final del projecte 
del World Trade Center, que 
ha costat una milionada al 
contribuent. Per a Jordi Riba 
“aquest és un projecte que te-
nia lògica des del punt de vis-
ta estratègic per a Igualada, a 
llarg termini. Hi ha empreses 
que han marxat d’Igualada 
perquè no sabien on situar-se, 
especialment en l’àmbit tecno-
lògic”. Per al portaveu del PSC 
“el planejament urbanístic se-
gueix dient avui el que deia fa 
dos anys, i nosaltres no ens 
penedim del que vam fer. Es 

“En el nou polígon 
dels adobers, hi haurà 
uns requeriments 
de sanejament que 
ja veurem com es 
resolen. De moment 
ja hi ha alguns 
veïns que han 
mostrat sorpresa i 
preocupació”

va pagar pel projecte el que 
marcaven les tarifes del Coŀ-
legi d’arquitectes. Si ara es 
llença a les escombraries, són 
diners que es perdran. Es pot 
fer a poc a poc”.
Sobre el milionari deute viu de 
l’Ajuntament, que el situa en-
tre els més endeutats d’Espa-
nya, Riba va dir que “el govern 
espanyol alimenta aquestes 
xifres. Una quarta part del 
deute correspon al carrer del 
Rec, i no n’estic molt satisfet 
d’aquelles obres”.

Sobre el World 
Trade Center: 
“El planejament 
urbanístic segueix 
dient avui el que 
deia fa dos anys, 
i nosaltres no ens 
penedim del que era 
aquest projecte”
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La ciutat inicia demà una set-
mana d’intensa activitat co-
mercial amb la segona edició  
de la Igualada Urban Running 
Night Show, que mantindrà 
oberts els comerços fins ben 
entrada la nit, i el Rec.0, que 
començarà dimecres. 
La cursa nocturna que orga-
nitza l’Ajuntament i la nit de 
compres a càrrec d’Igualada 
Comerç tornaran a omplir els 
carrers de la ciutat amb milers 
de persones. 
L’entitat comercial igualadina 
ens explica que, demà, més de 
100 comerços estaran oberts 
fins a les 12 de la nit amb 
promocions, activitats, cur-
ses, música, facilitats d’apar-
cament, menús a 12 euros, 
dj’s, degustacions, animació, 
vi i cava a la fresca, pica-pica, 
màgia, desfilades de moda, 
dansa, i el concert d’Andreu 
Rifé de Polseres Vermelles, a 
la plaça de Cal Font.
Les botigues obriran sense 
interrupció des de les cinc de 
la tarda fins a les 12 de la nit. 
Cada un dels comerços que 
s’han apuntat a aquesta inicia-
tiva realitzarà alguna promoció 
específica, particular o comu-
na amb els altres companys. 

Igualada inicia una setmana plena d’intensa 
activitat comercial amb el Shopping Night

Activitats al carrer durant el passat Igualada Urban Running Show.

Aquestes promocions poden 
ser d’ofertes i/o descomptes 
en els productes, preus espe-
cials només pel dia 1 de juny, 
o realització d’accions d’ani-
mació i activitats promocio-
nals davant dels establiments 
comercials, amb l’objectiu de 
fer entrar els clients a  les bo-
tigues. 
La jornada s’iniciarà amb les 
activitats d’Igualada Urban 
Running Night Show. Aquesta 
cursa està pensada per tota la 
família amb activitats diverses 
per passar una divertida tarda-
nit.

L’any passat, aquesta inici-
ativa innovadora que ja s’ha 
portat a terme amb molt d’èxit 
a varies ciutats de Catalunya, 
va trobar una bona resposta a 
Igualada, especialment en el 
sector de l’hostaleria. 

Activitats a tot el centre
No només l’esport i el “shop-
ping” seran els protagonis-
tes, sinó també d’altres acti-
vitats de caire lúdic i cultural. 
S’instal·laran dues zones chill 
out, una a la plaça de Pius XII 
i l’altra a la plaça de la Creu. 
Les zones Igualada Nit de 

Shopping Chill Out són uns 
espais en entorn relaxat, amb 
música de DJ i Jazz i melodi-
es que animen als visitants a 
seure, descansar i gaudir del 
ambient de la ciutat. El deco-
rat i immobiliari són senzills i 
en major part reciclats, però 
relacionats amb la música i 
promoció de venta, que con-
sistirà en còctels estiuencs i 
vins. Com que l’objectiu bà-
sic és crear un ambient agra-
dable, desenfadat i tranquil, 
es basa en mobles reciclats i 
decoració simplista i respec-
table amb medi ambient, llum 
d’espelmes i bombetes de 
baix consum amb enllumenat 
discret.
A la Pl. de la Creu hi haurà 
l’actuació de l’escola de dan-
sa oriental La Luna Mora amb 
l’espectacle de Tribal Fusió, 
l’escola Atrezzo amb una de-
mostració de dansa i l’escola 
de ball Dym Styl amb balls lla-
tins. Al  carrer Sant Magí, da-
vant Pedraforca, l’Associació 
d’Amics del Camí de St. Jau-
me donarà informació i oferirà 
bibliografia, assessorament 
personal, com lliurament de 
credencials de pelegrí, guies 
i petxines. I al final, n’ hi hau-
rà una cercavila pels carrers 

Igualada

El cantautor Andreu 
Rifé, autor de la 
banda sonora de 
“Polseres Vermelles”, 
actuarà demà al 
vespre a la plaça de 
Cal Font
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d’Igualada Nit de Shopping 
amb la Colla Gegantera Del 
Bisbalet.

Menús a 12 euros
Igualada Comerç també ha 
preparat menús amb preus 
únics de 12 euros. Enguany 
s’han adherit molts més es-
tabliments en aquesta pro-
moció, doncs l’experiència de 
l’any passat va ser extraor-
dinària. Tots aquests restau-
rants adherits a iniciativa es-
tan degudament senyalitzats 
per la seva fàcil identificació. 
Des d’Igualada Comerç es 
recomana consultar qui són 
aquests locals per poder fer 
les reserves amb temps sufi-
cients. Més informació es pot 
trobar a la pàgina de l’entitat 
www.igualadacomerç.cat com 
també a Facebook i a Twitter.

Demolidor informe sobre el comerç igualadí: 
el 80% dels joves compra fora de la ciutat
Aquesta setmana s’ha filtrat a 
la premsa un informe realitzat 
a la passada edició de la “Bo-
tiga al Carrer” -el febrer- que 
resulta demolidor pel comerç 
igualadí. Gràcies a les res-
postes de 267 persones, l’em-
presa Demoscopics Institute, 
amb un marge d’error del cinc 
per cent, ha elaborat un seguit 
de conclusions que mostren 
l’escàs interès que el comerç 
de casa desperta entre els 
igualadins, especialment entre 
els joves. 
Així, el 80% de les persones 
de menys de 35 anys diuen 
comprar-se la roba “gairebé 
sempre” fora d’Igualada i afir-
men que la imatge del comerç 
de casa s’hauria de millorar. 
Únicament els majors de 65 
anys, un 70%, es mantenen 
fidels al comerç local. Unes 
dades altament preocupants.
Altres aspectes que destaca 
l’informe és que si bé un 18% 
dels enquestats destina més 

de 500 euros anuals a la com-
pra de roba, el pressupost mit-
jà és d’entre 100 i 300 euros. 
Un 37% es gasta entre 101 i 
300 euros, un 28% entre 301 i 
500 euros, un 16% menys de 
100 euros, un 13% entre 501 i 
1000 euros i, finalment, un 5% 
es gasta més de 1000 euros 
anuals en roba.
La “Botiga al Carrer” atrau més 
dones que homes, en tant que 
el sexe femení representa el 
55% dels assistents. El perfil 
més comú entre els visitants 
és el d’una dona, de 36 a 50 
anys, resident a Igualada, tre-
balladora en actiu i que desti-
na anualment al voltant de 300 
euros en la compra de roba.
Si bé es valoren positivament 
esdeveniments comercials 
com La botiga al carrer o el 
Rec Stores, un 41% d’en-
questats creu que el comerç 
igualadí no s’ha modernitzat, 
opinió expressada majoritàri-
ament pel públic jove. A l’altre 

extrem, sobretot els majors de 
65 anys, un 40% creu que sí 
s’ha modernitzat. En tot cas, 
un 30% dels assistents tenen 
clar que resulta imprescindible 
millorar la imatge dels comer-
ços igualadins.

Un 40% dels enquestats no 
ha anat mai a la Masuca
Pel que fa al mercat de la Ma-
suca, els mateixos assistents 
van afirmar, en més d’un 40%, 
no haver anat mai a comprar 
al mercat municipal, mentre 
que els qui hi van mensual-
ment, ocasionalment i setma-
nalment representen un 20% 
respectivament.
L’assistència al mercat de la 
Masuca és més habitual en 
persones majors de 50 anys 
i les persones que hi van 
amb major freqüència són els 
anoiencs que resideixen fora 
d’Igualada.
El poc poder d’atracció del 
mercat que recull l’enquesta 

es tradueix també quan es 
pregunta sobre el trasllat de 
comerços a la zona de la Ma-
suca. Un 45% dels enquestats 
mostra indiferència, mentre 
que un 26% ho valora positi-
vament, un 16% de manera 
negativa i un 13% no sap què 
opinar al respecte.
Els participants a La botiga al 
carrer també van poder donar 
la seva opinió sobre les Rec 
Stores. En aquest àmbit es va 
constatar que aquest esdeve-
niment és més conegut entre 
les persones de fora de la 
comarca de l’Anoia, que pels 
mateixos igualadins. D’entre 

els qui coneixen el Rec Sto-
res, la franja d’edat d’entre 
21 i 35 anys són els qui més 
hi compren, amb un 56%; se-
guits dels més joves d’entre 
16 i 21 anys, amb un 44%. Per 
contra, les persones majors 
de 65 anys són les que tenen 
un desconeixement major so-
bre què és.
Una altra dada rellevant és 
que les dones coneixen més 
aquest esdeveniment i hi van 
a comprar en un percentatge 
pràcticament del doble que 
els homes (25% d’homes vers 
45% de dones). 
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La vuitena edició del Rec.0 
començarà dimecres de la 
setmana vinent -un dia més 
que en les darreres edicions- 
amb moltes sorpreses i un 
ampli ventall d’activitats cultu-
rals. El barri de les adoberies, 
doncs, es tornarà a convertir 
en un referent de moda, dis-
seny i creativitat, on més de 
cinquanta marques i dissenya-
dors independents fan les se-
ves vendes radicals d’estocs i 
mostraris. 
El Rec.0  incorpora noves 
marques, a més de les que ja 
són referents com Desigual, 
Levi’s, Sita Murt, TCN, Custo 
Barcelona, Kickers, Ash, Miri-
am Ponsa, Txell Miras, Josep 
Abril, Nice Things o Superdry. 
Les noves marques del Rec.0 
busquen l’equilibri entre el dis-
senyador independent, que no 
té un punt de venda d’estocs 
habitual, amb la gran marca. 
Així, algunes de les novetats 
són Gorni Kramer, Who, Ve-
neno en la Piel, Jordi Rafart 
o Querol&Pereira com a dis-
senyadors emergents, que 
conviuran amb grans marques 
com Mango, Farrutx, Javier 
Simorra, New Zealand Auc-
kland o Dockers. 
En aquesta edició també hi ha 
una aposta per la roba amb 
accent més sporty  amb mar-
ques com DC, Roxy, Quicksil-
ver o Reef. I altres novetats 
com Meyba, LTB Jeans o Miss 
me. De moda infantil desta-
quen les novetats de Piu et 
Nau, Al agua patos, Mamadu 
i de sabates Levi’s Kids.
A banda de les noves mar-
ques, al REC.07 segueixen 
Anaid Kupuri, Lacoste, Pepe 
Jeans, Vialis, Punto Blan-
co, Skunkfunk, Textura, Toni 
Francesc, Kookaï, Dütch De-
light, Visual Poetry Barcelona, 
Antonio Miró, Marithé Fran-
çois Girbaud, Buff, Catherine 
Parra, Messcalino, Naf-Naf, 
Chevignon o David Valls. 
Rec.0 segueix apostant per 

La zona del Rec tornarà a omplir-se de botigues la setmana vinent, a partir aquesta vegada de dimecres.

Dimecres vinent torna el Rec.0

les marques infantils, com 
Naf Naf, CKS, Custo Growing, 
Chinche, Bean’s Barcelona, 
Mon Marcel, Micu Micu, Desi-
gual Kids, Lacoste o Chevig-
non Kids. 
El circuit del REC.07 serà 
molt més ampli que en l’edi-
ció d’hivern i, seguint l’objec-
tiu de l’experiment del retail, 
s’obriran noves adoberies i 
espais verds del barri del Rec. 
S’ampliaran també les zones 
de gastronomia, ubicades en 
espais molt singulars. I en dos 
d’aquests patis s’instal·laran 
els bars d’Estrella Damm, pa-
trocinador oficial del Rec.07.

Activitats culturals
En paral·lel a les pop up sto-
res, durant els quatre dies del 
Rec.07 s’organitzen un gran 
nombre d’activitats vinculades 
amb la cultura. Per al dia de 
l’opening day, Rec.0 organit-
za una passejada inaugural 
al llarg del circuit del Rec.07, 
que acabarà, a les 20h amb 
un concert de la jove compo-
sitora Núria Graham al pati 
Estrella Damm. Durant els al-
tres dies, actuaran grups com 
Germà Aire, dos músics de la 
formació Mates Mates, o Al-

Igualada acull avui experts de 
tot el país en una jornada sobre 
l’urbanisme del Rec
REDACCIÓ / LA VEU

L’Observatori del Paisatge i el 
Museu de la Pell organitzen 
avui divendres a Igualada la 
jornada Paisatge i patrimoni 
industrial, el paisatge i el pa-
trimoni industrial com a factors 
de desenvolupament econò-
mic. L’esdeveniment, al qual 
assistirà el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, Santi 
Vila, servirà per presentar 
públicament el dossier digital 
sobre paisatges industrials 
elaborat per l’Observatori. 
La jornada, que començarà 
a les 9:30h, està organitzada 
per l’Observatori del Paisatge, 
l’Ajuntament d’Igualada, l’Ins-
titut Municipal de Cultura i el 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia. També hi 
col·laboren el Gremi de Blan-
quers d’Igualada, RecStores, 
Amics del Rec i el Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada. 
 
Nous usos per als paisatges 
industrials 
La revolució industrial va 
propiciar la creació de nous 
paisatges vinculats a les fà-
briques, les colònies i les infra-
estructures, com ara els ports, 
els ferrocarrils o els canals. 
En molts casos han perdut la 
seva funció productiva però, 
en canvi, mantenen valors 
històrics, estètics, simbòlics 
i identitaris. En els darrers 
anys, algunes de les seves 
construccions més notables 
han estat rehabilitades per 
tal d’encabir-hi usos habitual-
ment vinculats a l’oci i a la cul-
tura, però d’altres han quedat 
abandonades. En un moment 
en el qual Catalunya reivindica 
de nou la seva vocació indus-
trial, és interessant redreçar la 
memòria cap a les construcci-
ons industrials originals i, es-

pecialment, cap als seus pai-
satges. És en aquest context 
que l’Observatori del Paisatge 
ha elaborat un dossier digital 
temàtic que presentarà públi-
cament per primera vegada a 
Igualada. 
La jornada començarà prò-
piament amb una ponència 
de Mercè Ibarz, escriptora i 
professora de la Universitat 
Pompeu Fabra, al voltant de la 
memòria i el present dels pai-
satges industrials. A continu-
ació, Pere Sala, coordinador 
de l’Observatori del Paisatge, 
presentarà el dossier digital 
sobre aquest àmbit. La terce-
ra intervenció anirà a càrrec 
de Pier Paolo Troiano, coor-
dinador de workshops en el 
Màster d’Intervenció i Gestió 
del Paisatge i el Patrimoni de 
la UAB / MUHBA. Finalment, 
una taula rodona abordarà el 
paisatge, el patrimoni industri-
al i el desenvolupament local 
amb la participació de Jaume 
Perarnau, director del mN-
ACTEC; Joan Roca, director 
del MUHBA; Victòria Rabal, 
directora del Museu Molí Pa-
perer de Capellades; Miquel 
Vila, representant del Gremi 
de Blanquers d’Igualada; Cris-
tina Domènech, creadora de 
RecStores; Alfons Recio, re-
presentant d’Amics del Rec, i 
Carles Crespo, arquitecte mu-
nicipal d’Igualada. 

bert Freixas i Enric Verdaguer. 
A més, l’escenari del pati Es-
trella s’omplirà divendres 7 de 
juny amb els ritmes del DJ de 
Flaixbac, Carles Pérez i, dis-
sabte 8, amb la presentació 
del llibre Adolescents.cat.
Totes les tardes, a l’espai con-
certs d’Estrella Damm, al camí 
del Rec, veurà passar músics 
de tots els estils, des d’un jove 
amb l’autenticitat d’un hang, el 
Mike Domínguez, passant per 
als ritmes de Diane Schink, 
The Indians, Los Salvapie-
dras... i fins i tot, les músi-
ques i les veus d’uns alumnes 
de l’escola de música Lam. I 
també hi haurà actuacions als 
horts de Cal Companys, com 
la del singular guitarrista Pu-
blio Delgado, un dels grans 
del jazz. 
A l’espai La Vanguardia, s’hi 
faran recitals de poesia el dis-
sabte, presentació de llibres 
com el llibre d’Amin Sheikh, 
Life is life, I’m because of you. 
I també durant els tres dies, 
les sessions de DJ ompliran 
les zones de bar del REC.07 
i també les diferents pop up 
stores, com la de Levi’s, Quik-
silver o Custo Barcelona.  

Una de les “pop stores” de la darrera edició del Rec.0
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L’empresa Esteve Aguilera 
SA, que comerçialitza la co-
neguda marca Sita Murt, ha 
presentat aquesta setmana 
davant el Jutjat Mercantil de 
Barcelona la seva soŀlicitud 
per acollir-se a concurs de 
creditors (l’antiga suspensió 
de pagaments). L’empresa ja 
va començar a aplicar un Ex-
pedient de Regulació d’Ocu-
pació (ERO) el passat mes 
d’abril.
En un comunicat, l’empresa 
explica que “si bé el passiu de 
la societat ascendeix a aproxi-
madament a 6 milions d’euros, 
la societat compta amb uns 
actius d’aproximadament, 9 
milions d’euros i una previsió 
d’ingressos suficients que per-
met garantir la viabilitat de la 
companyia”. 
Esteve Aguilera SA afirma 
que la seva és una empresa 
“molt consolidada i amb pres-

Botiga de Sita Murt a Santiago de Xile, inaugurada recentment.

Noves subvencions 
de l’Ajuntament als 
qui van crear una 
empresa el 2012

HORARIS DELS BUSOS EXPRÉS
45/50 minuts 

Esteve Aguilera SA (Sita Murt) presenta concurs 
de creditors amb un passiu de 6 milions

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada posa 
un any més a disposició dels 
nous emprenedors una línia 
de subvencions destinades 
a empreses creades durant 
l’any 2012. Àngels Chacón, 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica, destaca que 
és “una responsabilitat i gai-
rebé una obligació ser sensi-
bles a la realitat econòmica 
del moment present i donar el 
màxim suport a l’emprenedor 
i a l’empresari, hem de fer els 
possibles dins les nostres ca-
pacitats per ajudar-los a supe-
rar la crisi”. La dotació prevista 
per aquests ajuts és de 12.500 
euros i, en total, des de la po-
sada en marxa d’aquesta línia 
l’any 2009, s’hi hauran desti-
nat 46.500 euros. 
L’any passat es van beneficiar 
dels ajuts sis noves empreses, 
creades durant 2011, que van 
rebre uns dos mil euros de 
mitjana cadascuna. Havien 
executat una inversió total en 
immobilitzat material superi-
or als 780.000 euros i havien 
contribuït a generar deu llocs 
de treball, a banda dels dels 
seus mateixos impulsors. 
Bàsicament, aquests ajuts 
premien l’esforç d’aquells em-
prenedors que durant passat 
anterior van fer una inversió 
per a la creació d’un nou ne-
goci i van dur a terme alguna 
contractació laboral, al marge 
de la dels propis promotors. 
Aquest any, a més, cal desta-
car com a novetats el fet que 
els empresaris individuals no 
han d’haver formalitzat cap 
contractació –però sí les res-
tants formes jurídiques– i, a 
més, s’ha establert una inver-
sió mínima de tres mil euros 
en immobilitzat material, una 
xifra que fins ara era de cinc 
mil euros.  
Les sol·licituds s’han de pre-
sentar a Ig-nova Empresa (Av. 
Mestre Muntaner, 86) o a Ig-
Nova Tecnoespai (Av. Barce-
lona, 105) abans del proper 28 
de juny. En aquest mateix es-
pai, a més, poden efectuar les 
consultes corresponents. Les 
bases i els impresos correspo-
nents ja es poden descarregar 
al web www.igualada.cat. 
 

tigi al sector, per la qual cosa 
s’estima que una ràpida i sa-
tisfactòria negociació amb els 
seus creditors, coordinada pel 
despatx d’advocats Pedrosa 
Lagos (firma amb una àmplia 
experiència en aquest tipus de 
situacions), li permetrà sortir 
del concurs en un termini breu 

i desenvolupar amb normalitat 
la seva activitat empresarial”.
L’empresa justifica la presen-
tació del concurs de creditors 
a causa “del recrudiment de la 
crisis actual, que ha tingut un 
fort impacte sobre el consum 
nacional i internacional i, ha 
estat un factor determinant per 

la disminució de vendes de la 
societat. Això, sumat a la res-
tricció sense precedents del 
crèdit per part de les entitats 
bancàries, ha conduït a l’actu-
al necessitat d’aquesta mesu-
ra”. Alguns fonts indiquen que 
el deute de l’empresa amb les 
entitats financeres seria d’uns 
2,5 milions d’euros. 
A Espanya, Esteve Aguilera 
S.A. té 18 botigues de l’ense-
nya Sita Murt. Aquests punts 
de venda i un a París són 
gestionats directament per 
l’empresa. A l’empresa hi tre-
ballen 35 persones, a les que 
el mes d’abril es va aplicar un 
ERO de reducció d’un 25% de 
la jornada laboral per un pe-
ríode de 180 dies. L’empresa 
va reduir un 10% la facturació 
l’any passat i esperen que la 
caiguda d’enguany sigui simi-
lar. L’any 2011, Esteve Aguile-
ra SA va facturar 12,7 milions 
d’euros.

Dilluns entren en servei els primers busos de la 
línia exprès entre Igualada i Barcelona
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La nova línia de bus exprés 
que unirà les ciutats d’Iguala-
da i Barcelona començarà a 
funcionar aquest dilluns, 3 de 
juny. Ara es posen en funcio-
nament els primers dos au-
tobusos del total de cinc que 
tindrà la xarxa un cop estigui 
totalment desplegada, a finals 
de l’any que ve. La d’Igualada 
és la cinquena línia de la xarxa 
exprés.cat que posa en marxa 
la Generalitat, després de les 
Terrassa, Sabadell, Ripollet i 
Cerdanyola-UAB, que estan 
funcionant des de l’octubre. 
La principal característica 
d’aquesta xarxa exprés, que 
quan s’acabi d’implantar es-
tarà formada per 40 línies, és 
que enllaça de manera ràpida 
les principals ciutats del país, 
millorant la freqüència de pas 
i, en alguns casos, el temps 
dels trajectes i oferint un con-
junt de millores en la informa-
ció als usuaris tant als vehicles 
com a les parades del servei. 
Els nous vehicles que s’assig-
nen al servei en aquesta pri-
mera fase permetran mantenir 
la freqüència actual de 15-30 
minuts i, alhora, incrementar 
el nombre de places dispo-
nibles per als viatgers en les 
franges horàries de major de-
manda. En aquest sentit, s’ha 
posat especial èmfasi en la de 
primera hora del matí, per l’alt 
grau de concentració de pas-

satgers a causa de la mobilitat 
obligada per treball i estudis.
D’altra banda, les expedicions 
que realitzen el servei direc-
te entre les dues poblacions 
s’inclouran al mateix model 
exprés. Així, se segmenta el 
corredor en serveis directes i 
semidirectes de manera que 
quedaran reforçades tant les 
comunicacions entre Igualada 
i Barcelona com la resta de la 
línia de transport regular per 
carretera. El corredor d’Igua-
lada és actualment el que té 
la mitjana més alta d’ocupació 
de tot Catalunya, amb 33 vi-
atgers per expedició. Segons 
dades de 2011, va tenir un 
total de 950.000 passatgers, 
amb gairebé 28.500 expedici-
ons.
Per incrementar la velocitat 
comercial es millorarà la flu-
ïdesa de circulació dels vehi-
cles de forma progressiva. A 
la trama urbana d’Igualada es 
preveu habilitar  la sortida de 
vehicles per passadís als jar-
dins annexos a l’Estació i es 
prioritzarà al semàfor la incor-
poració a l’avinguda de Mont-
serrat. Per entrar a Barcelona, 
el bus farà servir el carril bus 
des de l’avinguda Diagonal 
fins a Maria Cristina i, en un 
futur, el carril bus de la B-23 
i l’intercanviador de Diagonal.
El desplegament de la segona 
fase de la xarxa exprés.cat, 
previst per a l’any 2014 sem-

pre i quan les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin, 
suposarà la incorporació del 
tres vehicles més. 
 
Informació a l’usuari
S’ha realitzat un pla de millo-
ra de la informació estàtica 
mitjançant l’edició d’horaris 
de butxaca i de cartelleria que 
s’han instal·lat a les marque-
sines. També en les properes 
setmanes s’incorporarà infor-
mació dinàmica amb un siste-
ma que posiciona els vehicles 
geogràficament i informa els 
usuaris del temps previst d’ar-
ribada a les parades. Estarà 
disponible tant per als viatgers 

a l’interior dels vehicles com 
als panells informatius de l’Es-
tació d’Autobusos d’Igualada, 
i als pals de les principals pa-
rades: a Igualada estarà a la 
parada de Correus sentit Bar-
celona; i a Barcelona, a les pa-
rades de Maria Cristina, Palau 
Reial i Zona Universitària.
La informació sobre el servei 
estarà constantment activa a 
les xarxes socials de la con-
cessionària La Hispano Igua-
ladina Monbús, també al web 
(igualadina.com) i es posarà 
a disposició dels usuaris una 
aplicació per a smartphone-
tablet per comunicar qualsevol 
incidència significativa. 
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La XXI edició del certamen 
d’aeronàutica general i espor-
tiva Aerosport ha assolit un 
èxit rotund, tant per a l’orga-
nització, Fira d’Igualada, com 
per als 49  expositors presents 
ja que donada la conjuntura 
econòmica del país, la fira ha 
aconseguit mantenir les xi-
fres de l’edició anterior. Més 
de 6.000 pilots, expositors, 
amants de l’aire i curiosos en 
general s’han apropat durant 
el passat cap de setmana a 
l’aeròdrom d’Igualada-Òdena 
per veure centenars d’avio-
netes –provinents de tots els 
punts de l’Estat i de Portugal– 
que hi han arribat, generant 
un tràfic aeri intensíssim i, per 
tant, un espectacle constant 
d’aterratges i enlairaments 
que ha fet les delícies dels as-
sistents. 
Avionetes, ultralleugers, delta 
trikes, autogirs i helicòpters  
provinents de tots els punts 
de la geografia ibèrica –Por-
tugal, Andalusia, Navarra, les 
Illes, Madrid, l’Aragó...– s’han 
apropat aquest cap de set-
mana a l’aeròdrom, generant 
grans pics d’utilització de la 
pista i convertint-la en una de 
les pistes de l’Estat amb més 
moviments durant el cap de 
setmana.
Joan Domènech, president 
de Fira d’Igualada, mostra la 
seva satisfacció i fa una valo-

Alvaro Bultó va ser l’atracció de diumenge a l’Aerosport. A sota, un dels avions participants.

Una dotzena 
d’igualadins d’edat 
avançada rebrà un 
ajut per a canviar 
la banyera 
per una dutxa

L’Aerosport va registrar més de 250 
moviments aeris i sis mil visitants

ració positiva “sobretot per dos 
motius: el primer per haver 
mantingut el nombre d’exposi-
tors malgrat la crisi, i en segon 
lloc, perquè, tot i haver coinci-
dit amb altres fires i esdeveni-

l’Estat i del sud d’Europa, ha 
tornat a demostrar que és un 
puntal essencial per a la dina-
mització econòmica del sector 
aeronàutic.

Àlvaro Bultó, l’home ocell 
Com a novetat, enguany l’Ae-
rosport ha comptat amb la 
col·laboració desinteressada 
del mediàtic esportista Àlva-
ro Bultó, conegut per la seva 
habilitat en emular als ocells. 
Durant tot el matí de diumen-
ge, Bultó juntament amb el 
seu equip, han estat realitzant 
vols humans llençant-se des 
de helicòpters i delta Trikes.
Aquesta activitat ha estat pos-
sible a la també col·laboració 
desinteressada de l’empresa 
local Delta Trike, que ha posat 
a la disposició dels acròbates 
les seves naus i pilots.
Aerosport és més que una tro-
bada del sector, és un espai 
de relacions i amb una gran 
programació d’activitats per a 
experts i no experts. Per una 
banda, els afeccionats han 
tingut la possibilitat d’assis-
tir a conferències tècniques, 
un espai de formació per a 
compartir i millorar els seus 
coneixements. D’altra banda, 
han disposat d’un estand per 
a difondre la seva activitat i de 
l’espai aeri per a fer demostra-
cions de vol al públic. 

REDACCIÓ / LA VEU

El programa d’arranjaments 
d’habitatges per a la gent gran 
per aquesta edició 2012-2013 
intervindrà un total de 27 habi-
tatges a la comarca de l’Anoia, 
dels quals 12 corresponen a la 
ciutat d’Igualada, 6 als Hosta-
lets de Pierola, 5 a Vilanova 
del Camí, 2 a Castellolí, un a 
la Torre de Claramunt i un altre 
a Rubió.  
Aquestes actuacions han es-
tat presentades dimecres a 
l’Ajuntament, per l’alcalde, 
Marc Castells, i el diputat de 
Benestar Social, Salut Pública 
i Consum de la Diputació, Jo-
sep Oliva, acompanyats tam-
bé pel tinent d’alcalde d’Acció 
Social, Joan Torras. Es dóna 
el cas que, a tota la província, 
es faran un total de 1.152 in-
tervencions, amb la qual cosa 
a Igualada només li corres-
pondrà un 1% del total.
En termes generals, el canvi 
de la banyera per una dutxa, 
per facilitar l’accessibilitat, 
constitueix el 80% de les in-
tervencions. Aquesta es com-
plementa amb la col·locació 
d’ajuts tècnics com agafadors, 
barres o cadires de dutxa, en-
tre d’altres. El 6% són inter-
vencions a la cuina, on des-
taquen les que promouen la 
seguretat, com el canvi de la 
placa de gas per una elèctri-
ca. El 14% són petites refor-
mes d’accessibilitat general, 
com l’ampliació o substitució 
de portes o la construcció de 
rampes. El perfil majoritari de 
beneficiaris són dones (70%) 
que tenen entre 75 i 90 anys.

L’Ajuntament aprova 
una proposta de PxC 
contra el cobrament 
de comissions per 
descobert 
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En el ple de l’Ajuntament es 
va aprovar una moció pre-
sentada pel grup municipal de 
Plataforma per Catalunya en 
què es demanava a les enti-
tats bancaries que operen a la 
ciutat a deixar sense efecte el 
cobrament de comissions per 
descobert. La proposta també 
demana difondre la possibilitat 
que tenen els clients de pre-
sentar una reclamació davant 
el Servei d’Atenció i Defensa 
del Client de les respectives 
entitats. La moció es va apro-
var amb els vots a favor de 
PxC, CiU, ERC, ICV i PSC, 
però no del PP.

ments esportius, Aerosport ha 
sabut atreure al visitant i man-
tenir les xifres de les darreres 
edicions”. I és que Aerosport, 
l’única fira dedicada a l’aero-
nàutica general i esportiva de 

La Generalitat pica l’ullet a l’Ajuntament declarant el 
futur “polígon dels adobers” com a zona estratègica
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Aquesta setmana, el Consell 
Executiu ha aprovat el decret 
de reestructuració del depar-
tament de Territori i Sostenibili-
tat, amb l’objectiu de potenciar 
les polítiques de competitivitat 
territorial, especialment pel 
que fa a planificació i ordena-
ció urbanística, aportar valor 
afegit al territori i contribuir a 
la reactivació econòmica. 
Una de les accions que es des-
prenen d’aquest canvi és que  
la Direcció General d’Ordena-
ció del Territori i Urbanisme 
passa a dependre orgànica-
ment del conseller de Territori 
i Sostenibilitat, per aprofundir 
en les polítiques territorials, 
amb una atenció especial als 
projectes i actuacions d’inte-
rès estratègic. Així, a més de 
les funcions que manté en 
urbanisme i ordenació territo-
rial, la Direcció General crearà 
amb l’Incasòl una unitat dedi-
cada a projectes estratègics. 

I un d’aquests projectes és el 
futur Parc d’Innovació del Cuir 
i la Marroquineria.
En concret, 10 zones -una 
d’elles a Igualada- rebran un 
impuls administratiu els pro-
pers mesos per poder acollir 
noves activitats que contribu-
eixin a la reactivació econòmi-
ca. La Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat ha triat aquests 
projectes i ajudarà al seu en-
lairament a través d’una uni-
tat de nova creació dedicada 
a projectes estratègics. La 
mesura, que ha estat molt 
benvinguda a l’Ajuntament 
d’Igualada, s’emmarca en l’es-
mentada reforma de l’àrea ur-
banística del departament que 
dirigeix   Santi Vila, que serà 
acompanyada per una modifi-
cació de normes i plans. Pre-
cisament el conseller Vila serà 
avui a Igualada. 
Aquesta setmana, el Gremi 
d’Adobers ha mostrat de nou 
la seva satisfacció per la pre-
sentació del projecte. 

El programa “30 minuts” es 
fixarà en Igualada
En aquesta línia, el conegut 
programa 30 minuts de TV3 
presentarà el proper diumen-
ge un reportatge titulat “Teixint 

el futur” on es presentarà a 
Igualada com una ciutat que 
ha sabut aprofitar els seus 
sectors industrials tradicionals 
per a preparar-se per al futur i 
superar la crisi.

Terrenys, entre Igualada i Jorba, del futur Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria.
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El president de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, Miquel 
Valls, i el president de “la Cai-
xa” i de CaixaBank, Isidre Fai-
né, han signat, en el marc de 
l’acord de col·laboració que 
mantenen les dues entitats, 
una nova línia de finançament 
de 3.000 milions d’euros per al 
conjunt de les empreses de la 
Cambra, entre les quals 634 
són sòcies del Club Cambra a 
l’Anoia. 
La nova línia anirà adreçada, 
en exclusiva, a les empreses 
del Club Cambra i beneficiarà 
a petites, mitjanes i grans em-
preses, a banda d’autònoms, 
que d’aquesta manera acon-
seguiran recursos per a la 
seva activitat. Dels 3.000 mili-
ons d’euros, 1.000 milions ani-
ran específicament adreçats a 
empreses i autònoms que in-
ternacionalitzin el seu negoci.
Aquesta nova línia de finan-
çament se suma a la línia de 
2.000 milions oberta el gener 
de 2012, amb motiu de la cre-
ació del Club Cambra, i que es 
va exhaurir al mes d’octubre 
del mateix any. 
D’aquesta línia se n’han be-
neficiat 2.477 empreses, la 
majoria de les quals són micro 
empreses o petites empreses. 
Pel que fa a la distribució ter-
ritorial de les empreses bene-
ficiàries, un 32% estan ubica-
des a la ciutat de Barcelona i 
un 41 % a l’àrea metropolitana 
i província.  
Del total de les 4.071 operaci-
ons que s’han formalitzat dins 
d’aquesta línia de finança-
ment, el 60% han estat inferi-
ors als 100.000 euros. A més, 
el 54% de les operacions han 
estat noves, és a dir, no es 
tracta de renovacions d’opera-
cions ja existents.  

Els participants en la caminada del diumenge passat al Cogulló.

La Cambra de 
Comerç i la Caixa 
obren una línia de 
finançament per a les 
empreses

Emotiu homenatge del CAU 
al cim del Cogulló

REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge 26 de 
maig, l’AEiG Jaume Caresmar 
i Ma. Antònia Salvà realitzà 
una de les darreres activitats 
del 60è aniversari que l’entitat 
celebra aquest curs 2012-13 
per commemorar l’inici de l’es-
coltisme a Igualada. La pujada 
al cim del Cogulló de can Tor-
ra (877 metres, Castellfollit del 
Boix) va servir per començar 
a cloure un curs escolta molt 
intens en què amb diferents 
activitats (missa del gall, ex-
posició, trobada de Sant Jordi, 
60anys 60cims...) s’ha volgut 
recordar i difondre la petjada 
que ha deixat, deixa i deixarà 
l’escoltisme. Així, en el marc 
del projecte 60 anys, 60 cims 
–que té com a objectiu fer 60 
cims durant aquest curs, dels 
quals ja se n’han fet gairebé 
cinquanta-, l’Agrupament va 
convocar una caminada ober-
ta tant als escoltes actuals 
com als antics escoltes, acom-
panyats de les seves famílies 
i amics. 
En una participada caminada, 

amb més de dues-centes per-
sones, els assistents han fet 
camí des de Castellfollit del 
Boix fins al cim del Cogulló 
per poder veure les excel·lents 
vistes que es podien observar 
–malgrat la nuvolada- des del 
que es considera el centre ge-
ogràfic de Catalunya.

Emotiu homenatge 
Aprofitant la caminada, l’Agru-
pament Escolta i Guia ha vol-
gut homenatjar als amics i 
companys dels escoltes que 
ens han deixat al llarg dels 
anys amb una simbòlica plan-
tada d’un roure, en un racó a 
escassa distància del cim del 
Cogulló. En un breu acte con-
duït per l’antic escolta Pere 
Esquerra, diferents escoltes i 
guies que han perdut un pare, 
un marit o un fill han llegit tex-
tos de record en uns moments 
de gran intensitat. Així, l’acte 
ha comptat amb l’acompa-
nyament musical per part de 
diferents joves de l’entitat, la 
lectura d’un poema i un text 
de l’antic consiliari de l’Agru-

pament Genís Samper, en 
una cerimònia marcada per la 
tendresa del record d’aquelles 
persones que ens han deixat 
al llarg dels anys. I, per clou-
re l’homenatge, alguns antics 
i actuals escoltes han procedit 
a la planta del roure. Final-
ment, l’acte ha acabat ento-
nant la cançó La vall del riu 
vermell. 
La plantada de l’arbre ha vol-
gut servir de record per totes 
aquelles persones que ens 
han deixat, especialment 
aquells que ho han fet al llarg 
dels darrers anys, tal i com es 
va fer durant el 50è aniversari, 
amb la plantada d’un arbre a 
la Tossa de Montbui –que en-
cara ara és ben viu i ferm-. Un 
arbre com a símbol de record 
per aquells que ens han dei-
xat i que, des de l’Agrupament 
Escolta i Guia, s’anima a totes 
les persones que ho vulguin a 
cuidar-lo regant-lo periòdica-
ment. Per a més informació de 
la situació exacta de l’arbre, 
podeu consultar la informació 
a www.cauigualada.cat.    

REDACCIÓ / LA VEU

L’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada ha signat un conveni de 
col·laboració amb l’empresa  
d’enginyeria i consultoria medi 
ambiental, AMBIENS, radica-
da a Òdena.
Han signat l’acord Joan Jorge, 
com a vicepresident del Con-
sorci Escola Tècnica d’Igua-
lada, CETI, que gestiona l’Es-
cola d’Enginyeria d’Igualada 
(EEI) i Josep Castelltort, biò-
leg i director d’AMBIENS.
La col·laboració que indica el 
conveni serà amb el grup de 
recerca GIR_Ambiental de 
l’EEI i els àmbits de treball se-
ran la depuració d’aigües re-
siduals i les aplicacions de la 
biomassa vegetal al compost, 
o per aprofitament energètic. 

L’Escola d’Enginyeria 
signa un conveni amb 
l’empresa Ambiens

REDACCIÓ / LA VEU

El PSC organitza avui una 
taula rodona sota el títol “Peri-
odisme del segle XXI. La crisi 
del 4t poder”, a les 7 de la tar-
da a l’Espai Cívic Centre.
Des del PSC-Anoia volen obrir 
el debat sobre aquests canvis, 
que està passant, quin és el 
present i futur del sector i del 
periodisme. A l’acte hi partici-
parà Jordi Puiggròs, director 
de Redacció de La Veu, i Joan 
Maria Morros, cap d’informa-
tius de RAC1, l’estudiant de 
Periodisme Laia Vicens, un 
representant d’Infoanoia.cat i 
el periodista Pere Peñas.

El futur de la premsa, 
a debat avui en un 
acte del PSC
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REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte 18 de maig, 
a la seu del Consell Comarcal 
de l’Anoia es va celebrar la 
inauguració d’una exposició 
que vol ser itinerant a tots els 
municipis de la comarca i on 
es mostren els 28 projectes de 
7 entitats comarcals diferents. 
Aquests projectes cerquen 
voluntaris/àries sèniors amb 
diferents perfils. L’exposició 
pretén sensibilitzar i animar a 
les persones grans a fer tas·
ques de voluntariat per tal de 
millorar el benestar de la soci·
etat actual.
Durant la presentació es va 

Anna Bacardit, dins dels autobusos que estan provant nous seients de pell “creats” a Igualada.

Inici de l’exposició itinerant 
del Voluntariat Sènior a l’Anoia

dur a terme una taula rodona 
per a donar veu a  diversos 
testimonis de voluntaris que 
treballen en entitats de la Co·
marca com la Germana  Rosa 
Munté de les Dones dels Di·
mecres, Carme Tarré volun·
tària a la Xarxa d’Entitats de 
Gent Gran de Capellades i 
Enrich Senserrich com a Vi·
cepresident del Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia, que van 
estar acompanyats per Àngel 
Soteras, Vicepresident Quart 
del Consell Comarcal i Carla 
Casas, Tècnica de Gent Gran 
del mateix Consell Comarcal.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts la Doctora 
Verónica Delgadillo, Neurope·
diatra de l’Hospital d’Igualada 
i de l’Hospital Sant Joan de 
Deu de Barcelona, va realitzar 
una xerrada sobre TDAH a la 
Sala de socis de l’Ateneu. No·
vament el nombre d’assistents 
va arribar gairebé al cente·
nar, la qual cosa ens demos·
tra l’impacte i l’interès que el 
trastorn per dèficit d’atenció 
amb o sense hipercativitat té 
en la població. Els assistents, 
familiars d’afectats, professio·
nals de la salut i de l’educació, 
varen seguir l’exposició que 
la doctora va fer entorn a les 

Xerrada sobre TDAH a l’Ateneu

bases científiques del trastorn 
i els efectes que tenen en els 
infants.
La comunitat científica fa 
temps que estudia i tracta el 
trastorn, i malgrat haver un 
gran nombre d’estudis al res·
pecte, encara hi ha contro·
vèrsia entre la població sobre 
l’existència o no de trastorn i 
l’eficàcia de la medicació.
Agraïm des de la nostra asso·
ciació la bona pràctica i la pro·
fessionalitat del personal sa·
nitari per la seva rigorositat a 
l’hora de diagnosticar i tractar 
els nens i nenes que es veuen 
afectats per aquest trastorn.
TDAH Anoia.

Acaba la Primavera Gran
REDACCIÓ / LA VEU

El tinent d’alcalde d’Acció So·
cial de l’Ajuntament d’Iguala·
da, el republicà Joan Torras, 
ha estat l’encarregat de cloure 
aquest dilluns, 27 de maig, els 
actes de la Primavera Gran 
2013. Ho ha fet al Teatre Muni·
cipal l’Ateneu, acompanyat pel 
president de l’Associació de 
Gent Gran, Lluís Mas, i el pre·
sident de l’AUGA, Magí Puig. 
Torras ha felicitat “tothom qui 
ha contribuït, un any més, a 
fer d’aquesta iniciativa un èxit 
d’organització, de participació 
i de varietat de propostes”. 
En total han estat onze dies 
d’activitats culturals i de lleure 
adreçades a la gent gran, or·
ganitzades conjuntament pel 
departament d’Acció Social 
del consistori i per l’Associació 
de Gent Gran. Els avis i les 
àvies han pogut participar en 
les excursions a la Vall de Nú·
ria i a Montserrat, en una ca·

minada popular per la munta·
nya del Pi i el barri del Rec, en 
diferents balls, concerts i actu·
acions musicals i d’animació, 
en recitals de poesia i confe·
rències, entre altres. També hi 
ha hagut temps, un any més, 
per a homenatjar les parelles 
que celebren cinquanta anys 
de casats i per a felicitar, amb 

un sopar, les persones que 
compleixen 80 anys aquest 
2013. Des del consistori es 
valora de manera positiva 
aquesta experiència que, per 
segon any, ha permès tre·
ballar plegats l’Ajuntament i 
l’Associació en l’organització 
d’una àmplia proposta per a la 
gent gran. 
 

Acte de cloenda de la Primavera Gran, dilluns a l’Ateneu.

L’Ajuntament renova el “Sac 
de Recursos” per a les entitats i joves 
REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Joventut 
de l’Ajuntament d’Igualada ha 
renovat i ampliat l’anomenat 
Sac de Recursos, una iniciati·
va que posa a disposició d’en·
titats i joves un seguit de re·
cursos materials, econòmics, 
tècnics i formatius.  
A partir del mes de juny, el 
Sac de Recursos ampliarà la 
seva oferta de material, incor·
porant la possibilitat de cedir 
la furgoneta, l’equip de so o 
el projector. El préstec de ma·
terial quedarà regulat amb un 
protocol que en determina les 
condicions, la responsabilitat i 
els usuaris que els poden sol·
licitar. Aquest reglament tam·
bé regula la cessió d’espais 
com són La Galleda, ubicat a 
la plaça Sant Miquel, la sala 
polivalent, la sala d’ordina·
dors o l’espai d’exposicions de 
l’equipament juvenil La Kaser·
na. Segons el regidor de Jo·
ventut, el republicà Joan Re·
quesens, “enguany fa 10 anys 
que es va posar en marxa La 
Kaserna i entenem que calia 
fer un pas endavant i posar a 
total disposició tots els recur·
sos que tenim, amb la voluntat 
de facilitar la tasca als joves, 
per tal que puguin realitzar els 
seus projectes”. 
Podran sol·licitar la utilització 
del material del Sac de Recur·
sos els organismes, centres 
educatius, associacions i enti·
tats sense ànim de lucre que 
orientin la seva acció a  infants 
o joves, o bé quan es tracti 

d’entitats pròpiament infantils 
o juvenils. L’ús ha d’estar vin·
culat a una activitat promogu·
da per l’organisme o entitat, i 
aquesta activitat haurà de ser 
sempre sense ànim de lucre.  
En referència a la cessió de la 
furgoneta, per tal d’assegurar-
ne un bon ús i manteniment 
s’ha establert un dipòsit, un re·
gistre d’utilització i una autorit·
zació. L’entitat sol·licitant hau·
rà de deixar un dipòsit de 200 
euros que tindrà la funció de 
garantir el bon ús del vehicle 
i només se li retornarà quan 
s’hagi comprovat que aquest 
no ha sofert cap desperfecte. 
El departament de Joventut 
de l’Ajuntament d’Igualada 
portarà un llibre registre de la 
furgoneta, en què hi constarà, 
com a mínim, l’entitat, la data 
de sol·licitud, la data d’utilitza·
ció i la persona conductora del 
vehicle. 
El Sac de Recursos és un pro·
jecte estructurat en tres pilars: 
recursos econòmics, forma·
tius i materials. Els econòmics 
vénen regulats a través de les 
subvencions convocades anu·

alment. Els recursos forma·
tius són oferts trimestralment 
i estan enfocats bàsicament 
en l’educació en el lleure. Cur·
sos com el monogràfic d’em·
prenedoria i cooperativisme o 
el monogràfic de mediació i 
abordatge del conflicte, impar·
tits aquest mes maig, donen 
periòdicament la possibilitat 
de formació i reciclatge 
al jovent d’Igualada. I, final·
ment, la cessió de recursos  
materials, aportarà amb la 
nova ampliació, un equip de 
so, la màquina de xapes, un 
projector, la furgoneta, la ces·
sió dels espais de La Galleda, 
la Sala Polivalent, L’Ull espai 
d’exposicions. També, i amb 
l’objectiu de possibilitar el lliu·
re accés i el foment de l’ús so·
cial de les noves tecnologies 
de la informació i el coneixe·
ment entre els jovent, el Sac 
de Recursos posa a disposició 
la Sala d’Ordinadors de la Ka·
serna. Justament, des del mes 
de març passat, l’equipament 
juvenil ofereix accés gratuït de 
Wi-fi, connexió a Internet sen·
se cables, a tots el joves.



Av. Països Catalans, 101 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 11 97 - 696 458 021

·Esmorzars ·Menú diaris i festius
·Tapes ·Amanides

·Pizzes ·Carns a la brasa
Reserva la teva taula 

o emporta-t’ho a casa

Gran assortit en tapes
Plats combinats

Especialitat en Francesinha
Coca d’ibèric i brie

Av. Països Catalans, 101 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 11 97 - 696 458 021Tel. 93 805 11 97 - 696 458 021

Av.Països Catalans, 103 -  08700 IGUALADA
 Tel. 93 804 61 62
quatreplats@hotmail.es

Menú diari, menú festiu, menú 
per a grups, menú infantil,

tapes/racions, plats combinats
i reunions familiars.

C/ Bèlgica, 2 - 08700 IGUALADA
Tel.  93 804 21 32

Av. Països Catalans, 63 - 08700  IGUALADA 

A l’estiu vine  a gaudir de les
orxates i granissats del polígon. 

Us hi esperem! (També tenim per emportar)

Esmorzars, berenars, pa , 
pastisseria i coques.

No tanquem al migdia, tots els festius obert!

Av. Països Catalans, 90 - 08700 Igualada
Tel. 93 806 75 22

Esmorzars, menú diari i cap de setmana,
tapes, plats combinats, amanides, torrades, pizza.

Menjars i sopars per  grups

Av. Europa, 1- 08700 Igualada
Tel. 93 805 25 76

Nit de Shopping
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Al llarg d’aquest trimestre, 
vint-i-cinc alumnes de quart 
d’ESO de l’Institut Pere Vives 
Vich s’han format com a medi-
adors i mediadores per formar 
part del grup que el curs vinent 
impulsarà el projecte de medi-
ació escolar en aquest centre, 
amb l’objectiu de prevenir la 
violència i difondre la cultura 
de la pau i el diàleg entre els 
joves.  
El tinent d’alcalde d’Acció So-
cial i Promoció Personal de 
l’Ajuntament d’Igualada, el 
republicà Joan Torras, va lliu-
rar a aquests estudiants els 
diplomes corresponents el 
passat 22 de maig en l’acte de 
cloenda. La formació ha estat 
impartida pel Servei de Media-
ció Ciutadana de l’Ajuntament, 
una iniciativa promoguda per 
fomentar el diàleg i la convi-
vència. Igualada forma part 
de la Xarxa de Ciutats Medi-
adores de Catalunya. Gràcies 
al suport de la Diputació de 
Barcelona, aquests municipis 
promouen la convivència mit-
jançant diverses iniciatives, 
entre elles la mediació com a 
mètode de resolució de con-
flictes. El Servei de Mediació 
Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Igualada, ubicat a l’Espai 
Cívic Centre, ofereix a tots els 
ciutadans un servei de media-
ció per a resoldre els conflictes 
familiars, escolars i veïnals.  

Segons en matemàtiques
D’altra banda, el Pere Vives 
Vich ha quedat en segona po-
sició en el concurs català “Fem 
Matemàtiques”, que té la fina-

Els alumnes que han participat en la formació. A sota, els concursants de “Fem matemàtiques”

Dijous vinent, xerrada 
Solidària de Mans 
Unides

Alumnes de l’IES Pere Vives es 
formen en la mediació de conflictes

REDACCIÓ / LA VEU

El proper 6 de juny a les 20:30 
hores  i als locals de la Parrò-
quia de Santa Maria  (C/Sta. 
Maria 8)  es farà una xerrada 
de Mn. Josep Massana rec-
tor de la parròquia de Sta. 
Maria i Soledat, organitzada 
per Mans Unides, en la que 
compartirà amb tots nosaltres 
les seves vivències a Bolívia, 
Mèxic i Cuba. És molt enriqui-
dor sentir el testimoni de per-
sones que han estat compartit 
la seva experiència solidària 
amb el països més desafa-
vorits. Us esperem a tots a 
aquesta trobada. 
Mans Unides segueix treba-
llant per finançar el projecte 
d’aquest any que és la cons-
trucció d’un pavelló pediàtric a 
l’Hospital de Nossa Senhora 
da Paz a  Angola. 

Dinar de Germanor 
de l‘Antic Gremi de 
Traginers

REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge 26 de 
maig, l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada, organitzà 
com és de costum el dinar de 
cloenda de les festes patro-
nals d’aquest any a la Tossa 
de Montbui. Després del dinar, 
es va fer el sorteig d’un  be ob-
sequi de “Carnisseria M. Clo-
tet”, i d’una panera gentilesa 
de “Fruites i Verdures Selec-
tes Pere Prat”, els guanyadors 
varen ser el Sr. Vives i la Sra. 
Miñano. Enguany, ha estat un 
dia especial ja que es va po-
der comptar amb la presència 
dels dos banderers, de la pu-
billa i les seves dames, i es va 
poder acompanyar a un mem-
bre de Junta, Pere Argelich 
en el dia del seu aniversari. El 
pròxim diumenge 9 de juny es 
realitzarà la sortida gremial on 
enguany es visitarà Ainsa.

litat de contribuir a desenvolu-
par la competència matemàti-
ca a 6è i primer cicle d’ESO. 
Així mateix, permet que els 
professors de tot Catalunya 
intercanviïn experiències. Es 
van classificar Jan Bòria Agui-
lera, Lluc Burgès Flores, Marc 
Fernandes Quiot, Ricard Font 
Molins, Arnau Marcé Mateu, 
Guillem Martí López, Amaru 
Rubio Rico i Àlex Varea Parra, 
tots de 1r d’ESO; de segon, 
Pol Lumbreras Elizari, Albert 

Pou Lasso i Jordi Riera Bor-
rega. 
La 2a fase, a Barcelona, con-
sistia en una prova individual i 
una de grup. Dos alumnes de 
1r, Arnau Marcé Mateu i Àlex 
Varea Parra, es van classificar 
per a la final de Catalunya que 
es va celebrar a Manresa en 
ocasió del Dia Escolar de les 
Matemàtiques, el passat 11 de 
maig. Arnau Marcé Mateu va 
assolir el segon lloc de Catalu-
nya en la seva categoria. 

Convocada una 
beca formativa de 
1.500 euros per a 
professionals de la 
salut de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

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 Barcelo-
na, han convocat una segona 
edició de la beca formativa per 
a professionals de salut que 
treballin a la comarca. 
La beca té l’objectiu de 
col•laborar en la formació con-
tinuada dels professionals que 
desenvolupen la seva tasca 
professional a la comarca de 
l’Anoia, donant suport a una 
estada formativa en centres 
en l’àmbit de les ciències de 
la salut a l’Estat Espanyol o a 
l’estranger. 
La beca de caràcter anual 
i dotada amb 1.500 euros, 
s’atorgarà al millor projecte 
o projectes d’estada forma-
tiva presentats, en funció de 
la seva idoneïtat en relació 
amb la tasca professional del 
candidat/a està. 
El termini de presentació de 
les candidatures finalitza el 15 
de setembre i la resolució es 
farà pública durant l’acte de la 
Nit de la Professió de l’Anoia, 
que anualment es celebra a 
la comarca. Més informació a 
www.academia.cat.

Estudiants de l’IES Milà, a Construmat
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 22 de maig, els alum-
nes del cicle formatiu de grau 
superior Projectes d’Edificació 
de l’IES Milà i Fontanals van 
visitar la Fira Construmat de 
Barcelona, L’objectiu era el 
de conèixer de primera mà les 
empreses de la construcció 
del camp de la rehabilitació i 
l’eficiència energètica, àrees 
que són les més dinàmiques 
del sector, i on hi ha més pos-
sibilitat d’inserció laboral.

Diumenge vinent, 
sortida d’AENA 
a Castellolí per 
conèixer plantes

REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació per a l’Estudi de 
la Natura (AENA-EdC) orga-
nitza una matinal pel proper 
diumenge 2 de juny per co-
nèixer plantes a la zona de 
Castellolí. La sortida serà a 
les 9:00 h. El desplaçament 
es farà en cotxes particulars.
Els interessats podeu posar-
vos en contacte a través del 
correu aena.anoia@gmail.
com,www. facebook.com/
aena1986, www.aena-anoia.
org.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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El proper dimarts, 4 de juny a 
les 19h, el Museu de la Pell 
d’Igualada (c/ Dr. Joan Merca-
der s/n) acollirà una sessió in-
formativa sobre participacions 
preferents i deute subordinat. 
La sessió informativa, que ani-
rà a càrrec d’Alfons Conesa, 
director de l’Agència Catalana 
del Consum, està destinada 
principalment a les persones 
afectades per les participacions 
preferents i deute subordinat 
que no poden disposar dels 
diners invertits en aquests pro-
ductes financers. L’objectiu de 
la sessió és donar informació, 
suport i orientació als afectats 
sobre el procediment a seguir, 
en el cas que vulguin accedir a 
l’arbitratge per resoldre el seu 
problema, tenint present que la 
data límit finalitza el proper 30 
de juny. 
Els interessats a assistir-hi es 
poden inscriure a l’adreça de 
correu electrònic npiniella@
gencat.cat (Neus Piniella), indi-
cant nom, cognoms, entitat, po-
blació i adreça de correu elec-
trònic, o bé trucant al telèfon 93 
693 02 72.  

Els trabuicaires “Els Voladors”.

Dimarts, sessió 
informativa sobre les 
“preferents” al Museu 
de la Pell

Els “Voladors” celebren el 5è aniversari 
amb un acte sobre la batalla del Bruc

REDACCIÓ / LA VEU

El proper 15 de juny, durant tot 
el dia a partir de les 10.00 h, 
tindrà lloc el Mercat Artesanal 
del barri de Sant Agustí. Esta-
rà situat al llarg dels Carrers 
Sant Simplici, Sant Agustí i 
Plaça Castells. 

El 15 de juny, Mercat 
Artesanal al barri de 
Sant Agustí

REDACCIÓ / LA VEU

El 6 de juny de 2008, coincidint 
amb el 200 aniversari de la ba-
talla del Bruc, que es va pre-
sentar públicament una nova 
colla de trabucaires igualadi-
na: ‘Els Voladors’. Una sen-
zilla cercavila, amb els mem-
bres de la colla acompanyats 
per un tabal, va servir com a 
acte previ de la inauguració de 
l’exposició ‘Igualada en el nai-
xement de la Catalunya con-
temporània - 200 aniversari 
de les batalles del Bruc’, que 
va anar acompanyada d’una 
conferència de l’historiador 
Oriol Junqueras. La colla fou 
batejada el novembre d’aquell 
mateix any, en el marc de les 
festes de Sant Faust, tenint 
com a padrins els trabucaires 
de Cervera i els trabucaires de 
Manresa, a més del Gegant 
Mansuet de Collbató.
Els trabucaires, durant tot 
aquest temps, han partici-
pat de nombrosos actes a la 
ciutat, com a les cercaviles i 
processons de Festa Major, 
Sant Faust, Sant Antoni, en 
activitats culturals o ciuta-
danes com la Calçotada, el 

Correllengua,... També han 
fet sortides arreu del país, ja 
sigui a les diferents trobades 
nacionals de trabucaires, o bé 
a indrets com Andorra, Lleida, 
la Garrotxa,  Puigcerdà, Valls, 
i també a d’altres municipis 
de la comarca. En total, en 
aquest cinc anys han realitzat 
més de 60 actuacions.
També darrerament participen 
dels Tres Tombs, de la festa 
de l’Arbre de Maig, i organit-
zen la tronada de Festa Ma-

jor, amb mascles o morters de 
metall col·locats a terra en fila i 
units per un regueró de pólvo-
ra al qual s’hi afegeixen trons 
corrents de pirotècnia. Durant 
tot aquest temps, la colla ha 
crescut amb noves incorpo-
racions i s’ha consolidat dins 
el calendari festiu de la ciutat. 
Formen part de la Federació 
del Seguici Tradicional Histò-
ric d’Igualada (Festhi) i de la 
Coordinadora de Trabucaires 
de Catalunya.
Enguany doncs, la colla ce-
lebra el 5è aniversari, i durà 
a terme diferents activitats al 
respecte. El primer acte que 
ha organitzat per commemo-
rar l’efemèride serà el proper 
dimecres 5 de juny, a les 8 
del vespre a l’Ateneu Iguala-
dí, amb la xerrada ‘Les Bata-
lles del Bruc i l’estratègia dels 
sometents’ a càrrec de Marc 
Sellarès, historiador i expert 
en la Guerra del Francès. En 
dita xerrada, a part d’explicar-
se els fets de les batalles del 
Bruc de 1808, també es podrà 
conèixer algunes curiositats 
quines foren les estratègies 
dels sometents igualadins per 
tal de guanyar la batalla amb 
els francesos o bé què eren 
exactament els voladors. El 
ponent, Marc Sellarès, ha es-
crit diferents articles sobre la 
Guerra del Francès i és autor 
d’un llibre sobre aquests es-
deveniments de propera apa-
rició. La xerrada serà a la sala 
de Lab de l’Ateneu Igualadí i 
està oberta a tothom.

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia amb la col·laboració 
del Consell Comarcal organit-
za una formació gratuïta dirigi-
da a persones grans titulada 
“Millora de la gestió i dinamit-
zació de les juntes dels casals 
municipals”. 
Aquesta formació es realitza-
rà els dimarts 11 i 18 de juny 
de 10 a 13:30h i el dijous 27 
de juny de 10 a 13:30h.  Amb 
aquest canvi de dates, les 
inscripcions tornen a estar 
obertes a totes les persones 
grans interessades en realit-
zar la formació i serà efectiva 
enviant un correu electrònic a 
gentgran@anoia.cat o bé per 
telèfon 938051585 (extensió 
5) facilitant el nom, cognoms, 
telèfon i adreça electrònica. 
Les places són limitades i per 
aquest motiu s’atendran se-
gons rigorós ordre d’inscrip-
ció.
Es tracta d’una formació im-
pulsada per la Junta Perma-
nent a fi d’actualitzar o apren-
dre nous coneixements sobre 
la gestió d’associacions de 
gent gran. 
Entre altres objectius hi ha mi-
llorar la gestió i l’organització 
de les juntes de casals, propi-
ciar en els participants estratè-
gies per establir relacions fora 
del casal amb l’objectiu d’am-
pliar el número de socis i la re-
cerca de recursos externs.

Tornen a obrir-se 
les inscripcions per 
al curs de formació 
de gent gran per a 
gestionar casals

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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REDACCIÓ / LA VEU

Mónaco acull aquests dies la 
Conferència Europea de Jove 
Cambra Internacional. És el 
punt de trobada anual de les 
Joves Cambres de tot Europa 
i enguany compta amb una 
representació de quatre mem-
bres de la JCI Igualada, entre 
ells, la presidenta Xènia Cas-
telltort i el júnior David Prat per 
representar Catalunya al con-
curs d’oratòria.
Una estada de 5 dies per re-
trobar companys d’altres paï-
sos, dies de formació, confe-
rències, assembles, festes, 
networking.
Els igualadins que formen part  
d’aquest grup de membres ca-
talans viatgen amb l’objectiu 

Jove Cambra d’Igualada, a la 
Conferència Europea a Mònaco

Quan es va d’excursió sem-
pre s’ha de tenir cura del pes 
que s’ha de carregar. S’ha 
de pensar bé el que es posa 
a la motxilla, perquè l’excés 
condiciona la capacitat físi-
ca i l’èxit en la consecució 
dels objectius. I això serveix 
també per les empreses. Ho 
saben els emprenedors, em-
presaris i persones que vo-
len valdre’s per sí mateixos. 
Ja en tenen prou amb patir 
un soci ineludible i perma-
nent, amb qui han de com-
partir els seus guanys. Una 
motxilla pesada a carretejar, 
perquè no sols exigeix entre 
un terç i la meitat dels be-
neficis, sinó que a més els 
condiciona cada pas que es 
dóna, en forma de permisos 
i pagaments addicionals per 
taxes i altres impostos.
Els butlletins oficials, siguin 
de l’estat, autonòmics o pro-
vincials, publiquen més d’un 
milió de pàgines anuals de 
noves lleis i normativa, a 
les quals s’han d’afegir les 
ordenances municipals i en 
alguns casos les normes 
establertes per comunitats 
industrials i econòmiques 
privades, però que són im-
pulsades per la mateixa ad-
ministració. Sense comptar 
amb la competència deslleial 
que s’esdevé quan els ens 
públics disposen dels diners 
del pressupost i es dediquen 
a fer de “reguladors” amb 
preus més baixos o buidant 
de contingut a qui els fa 
nosa. I això no ho fan per ser 
més eficients, sinó perquè 
no han de patir pel compte 
de resultats, ja que acaben 
traslladant impunement les 
pèrdues al ciutadà. I quan 
convé, modifiquen les regles 
del joc. Sigui per caprici po-
lític o bé perquè necessiten 
més diners. Com ho feren, 
per exemple, amb les ener-
gies renovables. Van crear 
grans expectatives, presu-
mint d’innovació tecnològica 
i de ser la primera potència 
mundial del sector, per aca-
bar espoliant els inversors 
que van “picar” modificant la 
llei amb caràcter retroactiu. 
Malgrat això els contribu-
ents quasi mai no es revol-
ten. Semblen viure el procés 
amb un ànim conformista. 
S’han tornat mesells i apà-
tics. S’han acostumat a que 
l’Estat estigui pendent del 
que fan i els cobri peatge 
per existir. Per això els pe-
tits autònoms es refugien en 
el treball clandestí i la factu-
ra no declarada. I els grans 
empresaris en l’enginyeria 

PERE PRAT

fiscal, posant els beneficis en 
països que els tracten millor. 
Per això ara els estats euro-
peus volen criminalitzar les 
actuacions que ells mateixos 
han propiciat. Parlen d’eva-
sió fiscal i manca d’ètica, 
quan només és l’optimització 
del que permeten les seves 
lleis.
Avui, ni els autònoms, que in-
tenten sobreviure en la grisor 
legal, ni les grans empreses, 
amb capacitat de moure’s 
globalment, podran resoldre 
el problema de l’atur. Això ho 
hauria de poder fer la petita 
i mitjana indústria, que sem-
pre ha estat el nostre motor 
econòmic. Però ara no pot 
fer res més que malviure i pa-
gar, arriscant-se a haver de 
plegar. Per això no hi ha “vo-
luntaris”. A ningú li agrada fer 
de màrtir i rebre bastonades 
de totes bandes. Des de l’ad-
ministració, fins els sindicats. 
Però en aquestes empreses 
els empresaris i els treballa-
dors tenen nom i viuen en la 
proximitat. Comparteixen co-
neixements, afanys i neguits. 
Però ni responsabilitats, ni 
beneficis, ni futur.  
Totes tenen dificultats per 
subsistir. Les seves des-
peses reals són discutides. 
Fins i tot s’ha fixat una limi-
tació en la deducció del cost 
financer, en la compensació 
de les bases negatives o en 
les amortitzacions. I així és 
gairebé impossible que pros-
perin. Quan més ho necessi-
ten, l’Estat no les protegeix. 
Continua penalitzant el tre-
ball. Les ofega amb forma-
lismes. I les que aconseguei-
xen sobreviure, estan més 
pendents de les obligacions 
legals que de gestionar i di-
rigir l’activitat. La insegure-
tat jurídica és quasi sempre 
el dubte que els persegueix 
en quasi totes les decisions 
que han de prendre. Els as-
sessors els espanten quan 
els expliquen l’amenaça de 
la inestabilitat legislativa i el 
cost fiscal de cada pas. I la 
falta d’equitat fa discutibles 
la majoria de les inversions, 
perquè hom s’adona que re-
captar és l’únic que li importa 
a l’Administració. Així, el més 
normal és que es continuï 
destruint el teixit empresarial, 
es perdi capital humà i cada 
vegada hi hagi menys em-
presaris. Malgrat ho digui el 
President, ja no queda gaire 
il·lusió, que és, precisament, 
el que més necessita aquest 
país. I sols la retrobarem 
descarregant la motxilla. 

Una motxilla 
pesada

afegit de promocionar Iguala-
da com a ciutat escollida per 
acollir el Congrés Nacional de 
Joves Cambres de Catalunya 
2013.
El 45è Congres Nacional es 
celebrarà a Igualada els pro-
pers 18, 19 i 20 d’octubre. En-
tre els objectius fixats figuren 
el donar a conèixer Igualada i 
comarca als membres actius, 
simpatitzants i amics arribats 
arribats d’arreu de Catalunya, 
així com una representació in-
ternacional de l’entitat.  Seran 
dies de formació, conferènci-
es, assemblees i visites a llocs 
emblemàtics d’Igualada i tam-
bé de l’Anoia.
Entre els actes de promoció i 
preparació del Congrés Naci-

onal 2013, la seva directora, 
Míriam València va viatjar el 
mes passat a Estònia per for-
mar-se en el COC Academy. 
L’Acadèmia COC ofereix infor-
mació pràctica per a poder or-
ganitzar un esdeveniment de 
talla internacional de la forma 
més fàcil i eficaç i per garantir 
que els esdeveniments de JCI 
siguin el més exitosos possi-
ble. La Míriam Valencia va re-
bre formació d’alt nivell sobre 
el treball en equip, la gestió de 
conflictes, lideratge, gestió de 
projectes, patrocinis i en re-
sum totes les habilitats neces-
sàries per garantir l’èxit d’un 
esdeveniment com el Congres 
nacional de JCI. 

REDACCIÓ / LA VEU

El Restaurant Bravo de Carles 
Abellan, de l’emblemàtic Ho-
tel W a Barcelona, va acollir 
la presentació d’un nou cava 
Mestres Coupage Blue Fin. 
L’acte va comptar amb la col-
laboració de diversos restau-
radors i empreses, entre elles 
Llucià Igualada, que va equi-
par les 14 persones de l’equip 
de Mestres que van partici-
par en la presentació del nou 
cava, elaborat amb l’assesso-
rament del xef Carles Abellan 
i els sommeliers Antonio Lopo 
de Comerç 24 i Sergi Figueras 
de Restaurant Bravo. L’em-
presa igualadina era present 

Llucià Igualada participa en la 
presentació del nou cava de Mestres

en un acte que va reunir 9 xefs 
reconeguts a nivell internacio-
nal, com Carles Abellan amb 

una estrella Michelin per el 
Restaurant Comerç 24, Albert 
Adrià i Nandu Jubany.

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dijous 6 de juny tin-
drà lloc el 13è sopar UEA, que 
enguany coincidirà amb  la ce-
lebració dels 30 anys de tra-
jectòria de la Unió Empresarial 
de l’Anoia.
Com ja es va esmentar la set-
mana passada, la trobada es 
farà al Centre d’Innovació i 
Serveis a les Empreses Con-
ca d’Òdena, a Vilanova del 
Camí. Abans del sopar “ne-

Dijous vinent, Sopar UEA
tworking” tindrà lloc la taula 
rodona sobre “Empreses amb 
Valor Afegit”, moderada per 
Albert Closas, director i pre-
sentador del programa “Valor 
Afegit” de TV3.
També es farà el lliurament 
dels Premis UEA. El sopar 
estarà presidit per Felip Puig, 
conseller d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat.
La data límit per a l’inscripció 
és el 3 de juny. El preu és de 

45 € per als associats, i de 55 
euros pels no associats. Més 
informació al tel. 93 805 22 92.
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Dimiteixen en bloc els tres 
regidors de PxC a l’oposició de Calaf

El Ple de Calaf canviarà part de l’oposició a la meitat de la legislatura.

MARIA SAYAVERA / CALAF

En el darrer Ple municipal de 
l’ajuntament de Calaf, el re-
gidor de l’oposició Antonio 
Jiménez (Plataforma per Ca-
talunya), va presentar la seva 
dimissió com a càrrec electe 
del consistori calafí. Posteri-
orment, la resta de regidors 
del mateix partit, Antonio Sala 
i Marcel Dot, van comunicar 
també la seva dimissió del 
càrrec de regidor a l’oposició. 
Segons Robert Hernando, se-
cretari general de Plataforma 
per Catalunya, “un dels re-
gidors va haver de deixar el 
càrrec per motius familiars i la 
resta de companys també van 
decidir plegar del càrrec, ja 
que es van presentar tots tres 
com un equip”. 
Això fa que, just en la meitat 
de la legislatura, una part de 
l’oposició a l’ajuntament de 
Calaf hagi de ser renovada, 
ja que tres dels quatre regi-
dors a l’oposició han deixat 
el càrrec; el quart regidor a 

l’oposició és Lourdes Olive-
ras, del partit Units per Ca-
laf. En el cas del govern, cal 
recordar que està format pels 
set regidors de Convergència 
i Unió. D’aquesta manera, en 
el proper Ple s’haurà de pre-
sentar formalment la dimissió 
dels regidors encara electes 
de Plataforma per Catalunya, 
i escollir els seu successors, 

que segons Hernando, seran 
Javier Garcia, Miquel Marcet 
i Jordi Benítez, “gent jove i 
amb ganes de treballar per al 
municipi”, comenta Hernando. 
D’altra banda, l’ajuntament de 
Calaf ja disposa de secreta-
ri després d’unes setmanes 
sense aquesta figura, i el Ple 
de nomenament dels nous re-
gidors podria ser extraordinari.

“Enjoy English”: joves montbuiencs trencant 
tòpics en l’aprenentatge de la llengua anglesa 
MONTBUI / REDACCIÓ

Joves actius, compromesos, i 
que treballen de forma voluntà-
ria en benefici de la comunitat. 
D’aquesta premissa va sorgir 
la iniciativa “Enjoy English”, 
un petit taller d’aprenentatge i 
potenciació de l’idioma anglès 
adreçat a joves montbuiencs 
que s’està celebrant al Centre 
Cívic i Cultural La Vinícola tots 
els dissabtes al matí, durant 
els darrers tres mesos. L’acti-
vitat, que finalitzarà el proper 
15 de juny, ha estat impulsada 
i realitzada per la montbuienca 
Judith Albaladejo Garcia, qui 
ha aconseguit implicar activa-
ment als participants des de la 
primera sessió. 
Les diferents classes, que te-
nen una durada aproximada 
de 90 minuts, han permès que 
els joves perfeccionin els seus 
coneixements d’anglès. L’èxit 
de la iniciativa ha estat evident, 
com explica la responsable de 
la iniciativa “Enjoy English”, 
Judith Albaladejo, “fer aquest 
curset de forma voluntària em 
va sorgir perquè a mi sempre 
m’ha agradat donar classes. 
Volia compartir el meu entusi-
asme per l’idioma anglès amb 

altres persones de Montbui”. 
La jove teacher montbuienca 
té clar que “quan tens unes 
mínimes necessitats cobertes, 
hi ha altres valors. Quan ho 
fas per diners, una tasca es 
converteix en obligació. I això 
és diferent, jo intento donar el 
meu temps i motivar els alum-
nes. Rebo molt d’ells quan els 
veig que aprenen i es divertei-
xen. Aquesta satisfacció m’om-
ple moltíssim”. 
La base d’aquest curs, com 
indica el seu nom, és que els 
joves gaudeixin millorant el seu 
nivell d’anglès i que ho facin de 
forma divertida i agradable, a 
través de traduccions de can-
çons, visionats i traduccions de 
pel·lícules, fent un bloc i també 
amb converses entre ells i amb 
convidats. La responsable del 
curs valora la gran acceptació 
obtinguda i especialment “la 
implicació dels alumnes, que 
des del primer dia han mostrat 
moltíssimes ganes i motivació 
per aprendre. Per a mi és fo-
namental que ells es sentin 
importants i que s’hagi aconse-
guit un grup tan bo”. 
El perfil dels participants en 
aquesta activitat és el de joves 

d’entre 15 i 22 anys, alguns 
d’ells estudiants de Batxillerat, 
d’altres que preparen cicles 
formatius i també n’hi ha que 
treballen actualment. Tots ells 
començaven amb un nivell 
bàsic d’anglès. Com explica 
Judith Albaladejo “cal trencar 
tòpics en relació als joves. Jo 
al principi tenia por i pensava 
que no seria capaç, i que se’m 
menjarien a classe… Però 
m’he trobat amb un grup molt 
maco, amb joves amb ideals, 
amb somnis per complir…
Si en el futur torno a fer-ho, 
m’encantaria que fossin joves 
com ells”. Albaladejo destaca 
que “l’anglès és a dia d’avui 

Els joves montbuiencs participants en aquesta experiència de formació. 

una eina necessària a tots els 
nivells. Tots els idiomes són 
importants perquè t’apropen a 
altres cultures. La vida és un 
aprenentatge constant… Co-
nèixer idiomes t’obre la ment i 
la millor manera d’aprendre és 
fer-ho a través de coses que 
t’agraden”. 

Joves satisfets
Ivan Solís i Adam Molina són 
dos de la desena d’alumnes 
que han pres part en el curs. 
Com explica l’Ivan, “d’entra-
da em vaig apuntar perquè la 

iniciativa era gratuïta, l’anglès 
és imprescindible, i a més 
amb aquest format de clas-
se en anglès es practica molt 
més el “listening” (escoltar) i la 
pronúncia en anglès. L’expe-
riència en el meu cas és molt 
positiva”. De la seva banda, 
l’Adam assenyala que “em 
vaig apuntar en veure que era 
gratuït i que tenia dificultats per 
aprendre l’anglès. Valoro espe-
cialment el repàs general que 
hem fet d’alguns temes bàsics i 
la interacció amb els alumnes”. 
Ambdós joves montbuiencs 
valoren de forma “molt positiva 
l’experiència”. 
L’ajuntament de Montbui ha 
col·laborat cedint l’espai, fent 
la publicitat i contactant amb 
l’alumnat. A més a més, durant 
les properes setmanes es vol 
concretar una activitat simi-
lar, especialment adreçada al 
vocabulari anglès, en aquest 
cas necessari per a viatjar. 
Com explica Judith Albaladejo 
“aprendre anglès és fàcil, no-
més cal posar-s’hi”.     

Judith Albaladejo, la impulsora d’aquesta iniciativa totalment desinteressada.
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Conca d’Òdena

Endesa renova la subestació de 
Montbui millorant el servei a l’Anoia
MONTBUI / REDACCIÓ

Endesa ha finalitzat recent-
ment treballs de renovació 
tecnològica a la subestació de 
Santa Margarida de Montbui 
amb l’objectiu d’incrementar 
la qualitat i la continuïtat del 
subministrament elèctric als 
39.000 clients de l’Anoia que 
depenen d’aquesta infraes-
tructura, els quals es troben 
repartits en 17 termes mu-
nicipals. La mesura es basa 
en la renovació del sistema 
de telecomandament de la 
instal·lació. L’actuació, que 
ha suposat una inversió de 
45.000 euros, aportats per la 
companyia, ha consistit en 
instal·lar un nou sistema de 
telecontrol, que mitjançant els 
equips d’actuació remota i un 
sistema de comunicacions 
permet accionar a distància 
els dispositius de maniobra 
des del Centre de Control que 
la Companyia té a Barcelona. 
Aquesta característica permet 
evitar la necessitat de despla-
çar equips sobre el terreny en 
cas d’incidències, ja siguin 
pròpies o derivades de l’acció 
d’agents externs. 
En concret la millora benefi-
cia el propi municipi de Santa 

Margarida de Montbui i dotze 
termes municipals més de 
l’Anoia, que són Argençola, 
Bellprat, Castellolí, Copons, 
Igualada, Jorba, Montmaneu, 
Òdena, la Pobla de Claramunt, 
Sant Martí de Tous, Veciana i 
Vilanova del Camí. Aquesta 
subestació també alimenta cli-
ents de municipis d’altres co-
marques com  Castellfollit del 
Boix, al Bages; Santa Coloma 
de Queralt, a la Conca de Bar-
berà, i Sant Guim de Freixenet 
i Talavera, a la Segarra.

Prevenció d’incendis
A més, Endesa també ha des-
tinat 3,9 milions d’euros en el 
Pla anual per a la prevenció 
d’incendis de la Catalunya 

Central, sent-ne un total de 
27,5 a tot el país. Aquest Pla 
està vertebrat en dos eixos 
principals, la neteja i cura dels 
boscos i la realització de ter-
mografies, més enllà de les 
revisions exhaustives de to-
tes les instal·lacions. Té una 
vigència triennal i ha compor-
tat, en el període 2010-2012, 
una inversió de gairebé 100 
milions d’euros. Una de les 
tasques essencials és la tala 
i esporga selectiva de la mas-
sa forestal –arbres, sotabosc i 
arbustos- que creix al voltant 
de les línies elèctriques, tot 
respectant l’espai estipulat per 
l’administració entre el bosc i 
els cables més pròxims i se-
guint les indicacions forestals.

La subestació de Montbui va ser construïda a Montbui a principis del segle XX.

La Generalitat no posa data a 
la connexió de la Ronda Sud
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El govern català ha reconegut 
que les connexions pendents 
de la Ronda Sud de Montbui  
amb Vilanova del Camí no 
es faran aquest any. Així ho 
han confirmat responsables 
del Departament de Territo-
ri i Mobilitat de la Generalitat 
als representants municipals 
vilanovins en una reunió, el 
passat divendres, 24 de maig. 
Tampoc hi ha garanties que 
les connexions es puguin fer 
el 2014.
Una delegació de l’ajuntament 
de Vilanova del Camí, encap-
çalada per l’alcalde Joan Vich 
i amb representació de totes 
les formacions polítiques, ex-
cepte del PP, van assistir a 
una reunió amb el secretari de 
Territori i Mobilitat i el director 
general de Carreteres, Ricard 
Font i Xavier Flores, respecti-
vament. L’objecte de la visita 
era conèixer de primera mà la 
intenció de la Generalitat res-
pecte a la construcció de les 
connexions de la Ronda Sud  
amb Vilanova del Camí. Unes 
connexions que l’ajuntament  
de Vilanova ha reivindicat de 
del mateix dia de la inaugu-
ració d’aquesta via de comu-
nicació. Els responsables de 
Territori i Mobilitat van confir-
mar a la delegació vilanovina 
que tenen previst complir amb 

el conveni que van signar i que 
inclou aquestes connexions 
però ja van avançar que no 
seria aquest any. La Genera-
litat no disposa de pressupost 
i encara que s’aprovés prope-
rament, no es podria incorpo-
rar aquesta obra. El secretari 
de Territori i Mobilitat, Ricard 
Font, va explicar que tenen 
compromisos adquirits per va-
lor d’1.900.000 euros i que la 
partida que els han atorgat no-
més arriba a 1.200.000. Tam-
poc hi ha garanties que les 
connexions de la Ronda Sud 
amb Vilanova del Camí es pu-
guin fer el 2014, “dependrà de 
les condicions econòmiques 
del moment”, va dir Font. 

Mesures de seguretat 
Durant la mateixa reunió, els 
regidors d’IPV-VV, van lliurar 
als tècnics un document en el 
qual exigeixen “les mesures 
de seguretat inexistents en el 
pont que dóna accés al CAP 
vilanoví”. Segons l’informe 
que van presentar els regi-
dors independents, la barana 
del pont que creua la via dels 
Ferrocarrils és escalable, amb 
espais massa grans que supo-
sen un perill de caure a la via. 
També van lamentar el mal es-
tat del paviment que “dificulta 
la circulació de les persones 
grans i amb mobilitat reduïda”.

L’associació Artesanes de Cor 
organitza una nova xerrada

Darrers dies per inscriure’s al 
“talent show” montbuienc

S’han recollit 400 
litres per metre 
quadrat a la Conca 
des d’inicis d’any
MONTBUI / REDACCIÓ

Aquest 2013 està sent un any 
especialment plujós a la Con-
ca d’Òdena. Fins ara, i depe-
nent dels observatoris de la 
nostra comarca, les quantitats 
de pluja recollides oscil·len 
entre els 400 i els 500 litres 
per metre quadrat, un fet molt 
destacable i que està afavorint 
l’estat de les reserves hídri-
ques de les conques internes 
del país. A Montbui l’estat dels 
camps de conreu és magnífic, 
en contraposició a l’estat dels 
camps d’ara fa un any, enmig 
d’un any massa sec i càlid.
Especialment importants són 
les quantitats d’aigua recolli-
des des del mes de març, que 
han alleugerit moltíssim els 
camps i la vegetació i que fan 
preveure una temporada esti-
uenca amb un risc d’incendis 
lleugerament més moderat.
En aquest context, en els 
darrers dies s’ha parlat molt 
de les temperatures que farà 
aquest estiu arreu de Catalu-
nya, i segons els meteoròlegs 
del canal francès Météo, au-
guren un any sense estiu.

MONTBUI / LA VEU

Només queda una setma-
na per inscriure’s a l’activitat 
“Porque tú lo vales”, organit-
zada per l’Associació Jov@s 
de Montbui i la regidoria de 
Festes i Joventut de l’ajun-
tament. Aquest “talent show” 
és un novedós concurs amb 
el qual es vol que tothom que 
tingui habilitats d’artista s’ex-
pressi damunt d’un escenari i 
mostri tot allò del què és ca-
paç dins el món de la gimnàs-
tica, el ball, la cançó, els mala-
bars, el circ, l’humor, la màgia, 
les imitacions, els monòlegs, 
etc. L’objectiu d’aquest con-
curs és descobrir nous talents, 
i que puguin mostrar les seves 
habilitats. Es podrà participar 
de forma individual o també 
en grup. 
La fase prèvia d’aquest con-
curs es celebrarà durant 
aquest mes de juny a la sala 
polivalent de La Vinícola i la 
gran final es farà dins de la 
Setmana de la Joventut, el 
dissabte 13 de juliol, a l’aire 
lliure, i en un escenari ubicat 
a la plaça de l’ajuntament. El 
guanyador aconseguirà un 
premi de 500 euros.

Totes aquelles persones inte-
ressades en mostrar les seves 
habilitats com a artistes es po-
den apuntar fins el 7 de juny.  
Per a més informació podeu 
trobar-la a l’adreça de Facebo-
ok http://www.facebook.com/
events/380146508770272/ 
o també al CCC La Vinícola 
(regidoria de Joventut) i l’adre-
ça de correu jovesmontbui@
gmail.com. 

Mercat de brocanters
D’altra banda, aquest pro-
per diumenge 2 de juny tin-
drà lloc a Montbui el Mercat 
d’Antiquaris, Brocanters, Col-
leccionistes i Artesans. Aquest 
mercat es durà a terme tots 
els diumenges primers de 
mes entre les nou del matí i 
les tres de la tarda a l’espai 
MontMercat. Aquest mercat 
permet oferir als ciutadans 
de Montbui un ampli ventall 
de peces antigues com ara 
rellotges, monedes, conelo-
bres, mobiliari, i diferents ar-
ticles antics, de brocanters i 
de col·leccionistes de tot ar-
reu. L’activitat és organitzada i 
promoguda per la regidoria de 
Promoció Econòmica.

MONTBUI / REDACCIÓ

Divendres passat es va cele-
brar en els locals Parroquials 
de Montbui, cedits per mossèn 
Josep M, la xerrada col·loqui a 
càrrec de Marga Garcia, infer-
mera del Cap Montbui, sobre 
pensaments en positiu, orga-
nitzada per Artesanes de Cor 
Montbui. Aquest cop es van 
reunir al voltant de 35 perso-
nes amb una xerrada d’allò 
més amena i profitosa pels 
assistents. Durant el taller, tots 
van escriure en un full el què 
cadascú creia que eren els 

seus millors valors i en acabar, 
altres persones van opinar el 
què es pensava d’elles i van 
poder comprovar que moltes 
vegades és molt positiu. Al fi-
nalitzar, es va recordar que el 
proper dia 7 de juny  es farà 
una sessió de Rispoterapia i 
es va fer una petita demostra-
ció a càrrec de la persona que 
impartirà la sessió, Lluís Atein-
za. També es va recordar que  
estan previstes més xerrades 
i sessions, obertes a tothom, i 
totalment gratuïtes, també pel 
qui les imparteix.

Més de trenta persones van participar d’un taller molt enriquidor.



C/ Santa Maria, 6 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 28 32

Vine a gaudir del nostre 
MENÚ DIARI

i la nova CARTA D’ESTIU

Les nostres especialitats:
 Fondue de Formatges,

 Fondue de  Carn, Fustes Variades

C/ Sant Roc, 21 -  08700 IGUALADA
 Tel. 93 803 03 14
restaurantlesvoltes@gmail.com

Nova direcció,  amb esperit nou 
i moltes ganes d’agradar.

Plaça Cal Font s/n - 08700 IGUALADA

C/ Aurora, 76 - 08700  IGUALADA 
Tel. 93 803 77 82

Varietat de montaditos, frankfurts, entrepans i tapes. Varietat 
de batuts de fruites, orxata, granissats 100% de fruita natural.
Mojitos, combinats, gin tònics, gin tònics premium (Citadelle, 

Hendricks...)

C/ Aurora (Plaça Cal Font) 84 - 08700 Igualada
Tel. 93 115 51 54

Menú diari, esmorzars a la nostra terrassa,
 begudes, detall de cortesia.
Sopar amb SPA (dissabtes)

Sopars per grups (consultar preus)

Nit de Shopping

EL GAT VIST
Igualada, “Abans una ciutat de passada, ara una passada de ciutat”
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Conca d’Òdena

S’inicia la campanya de 
prevenció d’incendis forestals
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Policia Local i els Voluntaris 
de Protecció Civil de Vilanova 
del Camí, iniciaran demà dis-
sabte 1 de juny, la Campanya 
Preventiva de Vigilància i Pre-
venció a la zona forestal 2013, 
que finalitzarà, en un principi, 
el 15 d’octubre. La campanya 
consisteix en cobrir durant el 
dia tota la zona forestal del 
terme municipal per prevenir 
incendis forestals. Els serveis 
es realitzaran de forma espo-
ràdica en torns de matí i tarda, 

així com s’informarà a les per-
sones que es trobin en la zona 
rural i forestal sobre els perill 
que comporta fer foc, llençar 
petards o llençar una burilla 
d’una cigarreta mal apagada 
al bosc, així com de les pro-
hibicions i possibles sanci-
ons. Tanmateix s’aprofitarà 
per controlar al bosc, la caça 
furtiva i els abocaments incon-
trolats, així com es denunciarà 
aquelles persones que infrin-
geixin la normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

La Colla Excursionista fa una 
ruta històrica per Coll de Lli

Tot el grup d’excursionistes que van participar en la darrera sortida.

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El passat diumenge, la Colla 
Excursionista de Vilanova del 
Camí va fer una sortida que 
els va transportar al temps 
del president Lluís Companys, 
quan ell i molts altres catalans 
fugien de  les tropes franquis-
tes, el 5 de febrer del 1939, 
cap a França. Els 56 cami-
naires varen fer part del re-
corregut de Companys, amb 
una ruta de divuit quilòmetres, 
sortint prop de La Vajol, en di-
recció al castell de Cabrera, 
el santuari i el cim de Salines, 
amb vistes a l’Empordà, el Ro-
selló i el Canigó, per tot seguit, 

baixar a Ceret, a França, on 
es va acabar el recorregut.
La propera sortida serà el 9 de 
juny a Sant Aniol d’Aguja (La 
Garrotxa). Sortiran amb auto-
car des de Vilanova a les sis 
del matí i tornaran a les vuit 
del vespre. Les inscripcions 
es podran fer fins al dijous a 
les oficines del Banc Popular 
i també dilluns i dijous de set 
a 3/4 de nou del vespre al lo-
cal social. Per a reserves, un 
servei per a socis, cal enviar 
un correu a cevcami@hotmail.
com o bé trucar al 93 803 43 
88 fins al dijous a 3/4 de nou 
del vespre.

Una delegació vilanovina 
viatja al municipi de Calcinaia
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El Servei d’Agermanament 
de Vilanova del Camí ja ha 
enllestit els preparatius per a 
participar en la Festa de San-
ta Ubaldesca al municipi ager-
manat de Calcinaia (Itàlia). 
Una seixantena de persones, 
entre membres de la Comissió 
d’Agermanament, responsa-
bles municipals, famílies vila-
novines i el grup de percussió 
moltaXamba Camp del Rei, 
que actuarà als actes festius, 
formen part de la delegació 
que ha viatjat a Itàlia avui di-
vendres 31 de maig i s’hi es-
tarà fins diumenge 2 de juny.
En representació institucio-
nal de l’ajuntament vilanoví, 
ha viatjat a Calcinaia la tinent 
d’alcalde Vanesa González, 
responsable del Servei de 

Cultura, Participació Ciutada-
na, Festes i Agermanament, 
la regidora de Serveis Perso-
nals, Salut i Consum i Medi 
Ambient, Pepita Còdol, la re-
gidora ecosocialista Francina 
Gabarró i el regidor republicà 
Xavier Bermúdez. 
El grup de percussió vilanoví 
moltaXamba participarà ac-
tivament a la festa de Santa 
Ubaldesca amb dues actuaci-
ons, demà dissabte al vespre, 
en la Festa ‘Rivivi i passato’ i 
diumenge a la tarda, en la tra-
dicional desfilada dels barris, 
just abans de la regata histò-
rica en honor a Santa Ubalde-
ca, que arriba a la 178a edició. 
A la celebració d’agermana-
ment també hi participaran 
els municipis d’Amilly i Malta, 
també agermanats.

La Policia Local fa formació 
per a l’ús salvavides del DEA
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

El passat dimecres, els mem-
bres de la Policia Local de 
Vilanova del Camí va parti-
cipar en una jornada de for-
mació sobre l’ús del DEA, el 
Desfibril·lador Extern Auto-
màtic, ja que, des de fa algu-
nes setmanes, el cos policial 
disposa d’aquest DEA. Així, 
dividits en dos torns, la totali-
tat de la plantilla de la Policia 
Local, tant agents com perso-
nal administratiu, van seguir la 
formació de Suport Vital Bàsic 
i DEA, acreditada pel consell 
Català de Ressuscitació, per 
obtenir l’autorització per ús 
d’aquest aparell que pot aju-
dar a salvar vides. 
En molts casos, els agents 
de la Policia Local són els 
primers que reben una tru-
cada en què se’ls demana 

auxili i són també els primers 
en arribar al lloc dels fets per 
donar servei assistencial. En 
aquests casos, la diferència 
entre practicar una resurrecció 
cardiopulmonar (RCP) o utilit-
zar un Desfibril·lador (DEA) 
pot significar la vida o la mort 
d’una persona. 
L’adquisició d’aquest desfibril·
lador forma part d’un pla de 
prevenció per actuar amb 
rapidesa i seguretat davant 
de possibles aturades cardí-
aques, ja que el DEA identifi-
ca sense marge d’error si és 
necessari realitzar un descàr-
rega elèctrica per reanimar la 
persona afectada. El seu ús 
augmenta les possibilitats de 
supervivència de manera molt 
significativa fins a l’arribada 
dels Serveis Sanitaris d’Emer-
gències.

Ja es poden 
recollir les butlletes 
d’inscripció per al 
Casal d’Estiu 2013
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Aquesta setmana es poden 
recollir al Centre Obert i Espai 
de joc “El Cireret”, al carrer 
Alfons XIII, les butlletes d’ins-
cripció per al Casal d’Estiu 
2013 que organitza l’ajunta-
ment de Vilanova del Camí.
El Casal d’Estiu és un dels 
programes de lleure més des-
tacats al municipi. Un any més 
s’obrirà 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. Les activitats es fa-
ran de les nou del matí a les 
dues del migdia. La quitxalla 
estarà repartida entre l’Escola 
Joan Maragall i l’Escola Pom-
peu Fabra. 
Les inscripcions es faran els 
dies 3 i 4 de juny de 2/4 de deu 
del matí a les dotze del migdia 
i de les cinc a les set de la tar-
da a “El Cireret”, però aquesta 
setmana s’han pogut recollir 
els fulls d’inscripció, fins avui 
divendres, encara que això no 
garanteix tenir plaça reserva-
da en el moment de fer la ins-
cripció la propera setmana. 

Vilanova pren part d’una campanya 
per a la dinamització de comerços

Tots els alcaldes dels disset municipis participants, entre ells Vilanova del Camí.

MARIA SAYAVERA / VILANOVA

Vilanova del Camí participarà 
en la tercera campanya “Barris 
antics, molt per descobrir, molt 
per oferir”, dins del marc de la 
Llei de Barris vilanovina, que 
es desenvolupa al casc antic 
del Camp del Rei. En aquest 
cas, més de 1700 comerços 
d’una vintena de barris antics 
de tot Catalunya formaran part 
d’aquesta iniciativa per a dina-
mitzar el comerç de proximitat 
i que es desenvoluparà entre 
l’1 i el 21 de juny. 
Aquesta és la tercera edició de 
la campanya, impulsada per la 
subxarxa de nuclis antics, amb 
el suport del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, tot i que és el pri-
mer cop que Vilanova hi parti-
cipa. La iniciativa vol potenciar 
i dinamitzar el comerç de pro-
ximitat, el de les botigues de 
barri, on el tracte amb la clien-
tela és més personal i familiar. 
L’objectiu és recuperar la cen-
tralitat comercial dels nuclis 
antics perquè tornin a ser un 
referent social i afavoreixin la 
millora de la qualitat de vida 
i la cohesió social. En el cas 
concret de Vilanova del Camí, 
són 35 els comerços que hi 

prendran part, tots situats al 
barri del Camp del Rei, on es 
desenvolupa la Llei de Barris. 
Segons el regidor d’Urbanis-
me, Antonio Sánchez, “els co-
merciants han rebut molt bé la 
proposta i estan molt contents 
de participar·hi”.
Aquesta campanya consisteix 
en repartir en cada comerç 
participant un nombre de but-
lletes que seran omplertes 
pels clients de les botigues 
i així, participar en el sorteig 
de diversos regals que van 
des de vals de descompte 
fins a entrades per a fer visi-
tes turístiques. Aquests regals 
seran proporcionats per cada 
municipi participant, d’aquesta 
manera, són vint les perso-
nes que poden ser agraciades 
amb un dels lots que ofereix 

cada municipi que hi pren part, 
entre ells, Vilanova del Camí. 
En el cas dels anoiencs, el 
regal consta d’un passeig pel 
parc fluvial amb audioguia, un 
DVD del municipi i productes 
propis de Vilanova. La inten-
ció dels lots sortejats és que 
les persones que hagin estat 
agraciades, s’hagin de des-
plaçar fins al municipi i puguin 
gaudir del seu paisatge, co-
merç i restauració.
Els comerciants de Vilanova 
del Camí faran el sorteig dels 
20 lots de regal el proper 26 
de juny, un cop finalitzada la 
campanya, amb la Festa del 
color i de la tapa, on hi pren-
dran part els comerços, bars, 
restaurants, establiments i as-
sociacions del casc antic del 
Camp del Rei. 



La secretària de l’Ajuntament odenenc -la primera a l’esquerra- ha presentat denúncia.
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ÒDENA / REDACCIÓ

Del 3 al 17 de juny restarà 
oberta al públic l’exposició 
“El mosquit tigre, un veí que 
incomoda” al vestíbul del 
Poliesportiu Mestre Vila Vell 
d’Òdena, coincidint amb els 
seus  horaris d’obertura. La in-
auguració tindrà lloc el dilluns 
3 de juny a les cinc de la tarda 
en el mateix poliesportiu. Des 
del moment en què el mos-
quit tigre va ser detectat per 
primer cop al nostre territori a 
l’estiu del 2004, el control de 
l’expansió d’aquest insecte ha 
esdevingut un repte i una ne-
cessitat per a les administraci-
ons públiques encarregades 
d’estalviar a la població les 
molèsties i els riscos sanitaris 
derivats de la seva presèn-
cia. El coneixement sobre les 
característiques del mosquit i 
l’experiència acumulada han 
confirmat que la millor eina 
per fer front a la proliferació 
d’aquesta plaga, és evitar que 
els propis ciutadans facilitin la 
cria dels insectes de manera 
involuntària, i per això cal que 
tothom conegui què pot fer 
perquè això no passi. 

La Policia Local dóna classes 
d’educació vial als infants

Una de les classes impartides, en aquest cas als alumnes de 1r de Primària.

ÒDENA / REDACCIÓ

L’ajuntament d’Òdena aposta 
per l’educació vial per als in-
fants del municipi i, per aquest 
motiu, el policia local d’Òdena, 
Joan Prieto, va impartir clas-
ses durant les darreres setma-
nes a més de 300 alumnes.
Els alumnes de l’escola Cas-
tell d’Òdena, des de 1r de pri-
mària fins a 6è, van acudir a 
la sala de plens del consistori 
per rebre la classe d’educació 
vial, d’una hora de durada. 
L’objectiu és consolidar els 
hàbits de caràcter vial com mi-
rar, escoltar, observar l’entorn, 
ampliar coneixements de les 
normes de trànsit i els senyals 
bàsics de circulació, fomentar 

les actituds i els comporta-
ments com a  usuaris de la via 
pública, etc. 

L’infant com a passatger
Entre el contingut tractat, des-
taca la reflexió al voltant de la 
funció de rebre educació vial, 
la tasca dels policies, l’espai 
de joc a la via pública, la uti-
litat dels semàfors i la segure-
tat com a passatgers (cotxe, 
moto o bicicleta). Un cop fina-
litzada la classe, Joan Prieto 
i els representants de l’ajun-
tament d’Òdena van entregar 
als alumnes un diploma i una 
motxilla, a més d’oferir la pos-
sibilitat als infants de pujar als 
vehicles policials.

Una exposició sobre 
el mosquit tigre 
mostra com prevenir-
ne la seva proliferació

El “Sona a guitarra” omple 
Òdena d’activitats musicals
ÒDENA / REDACCIÓ

Fins el dia 20 de juny estan 
obertes les inscripcions al 
curs d’orquestra de guitarres i 
altres instruments i el concurs 
internacional d’interpretació 
musical per a joves, a través 
de la pàgina web, sonaagui-
tarra.wordpress.com.
“Sona a guitarra” aglutina el 
curs internacional d’orques-
tra de guitarres i altres instru-
ments i el concurs internacio-
nal d’interpretació musical per 
a joves, uns certàmens que 
promouen la música entre els 
nens i joves a partir de 9 anys.
Tant el curs internacional d’or-
questra de guitarres com el 
concurs d’interpretació musi-
cal són activitats adreçades 
a alumnes de les escoles de 
música i conservatoris profes-
sionals i superiors de tot Cata-
lunya. La inauguració del Sona 
a guitarra tindrà lloc el dime-
cres 26 de juny a les vuit del 
vespre, amb una taula rodona 
on els artistes convidats deba-
tran el paper de la guitarra a 
les escoles i conservatoris. La 
novetat del Sona a guitarra és 
que s’amplia la participació al 
curs internacional d’orquestra 

de guitarres. Aquesta vega-
da, podran participar al curs 
altres instruments, un fet que 
permetrà als alumnes  ampliar 
els timbres sonors i conèixer 
el funcionament d’altres ins-
truments. A banda d’aquesta 
novetat, el Sona a guitarra 
torna a convocar el Concurs 
internacional d’interpretació 
per a joves. A més del concurs 
musical, s’incorpora el Con-
curs internacional de música 
de cambra. La direcció del re-
pertori del curs d’orquestra va 
a càrrec del metre David Mur-
gadas, que adapta el treball 
per a l’alumnat participant.
Una edició més, el Sona a 
guitarra convida la guitarris-
ta mexicana Nadia Borislova, 
una artista que acompanyarà 
els alumnes durant tot el curs 
i que, junt amb el guanyador 
del concurs, protagonitzarà el 
concert inaugural. A més de 
l’artista Nadia Borislova, el 
Sona a guitarra comptarà amb 
el guitarrista català Fernando 
Rodríguez, professor de l’Es-
cola Luthier de Barcelona i del 
conservatori de Vilaseca, que 
farà classes magistrals durant 
el curs.

La secretària municipal d’Òdena presenta una demanda 
per “mobbing” contra Carles Casanova i Pep Solé
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La secretària municipal d’Òde-
na, Teresa Barbany, ha pre-
sentat una denúncia per la via 
penal per coaccions contra 
l’alcalde Carles Casanova i 
el primer tinent d’alcalde, Pep 
Solé, per l’afer dels sous dels 
regidors del PSC, que conti-
nua cuejant i portant polèmica 
en aquest municipi. A més, ha 
causat baixa per prescripció 
facultativa. És la primera ve-
gada que un secretari d’un 
ajuntament presenta una cau-
sa judicial per la via penal con-
tra un alcalde de la comarca. 
La decisió dóna una idea de 
fins a quin punt la tensió és 
a punt de travessar la “línia 
vermella” a Òdena, on el tema 
dels “sous” ha ultrapassat fa 
dies les portes de l’Ajunta-
ment per passar cada vegada 
més a ser un tema personal 
en moltes famílies. A més, la 
denúncia de la Secretària arri-
ba just una setmana abans del 
traspàs de l’alcaldia de Casa-
nova a Solé, fruit del pacte de 
govern que van signar les se-
ves formacions,  vinculades a 
ERC i CiU, respectivament. 
Aquesta setmana, a Òdena 

es va viure un nou episodi del 
culebrot del sous, amb un ple 
extraordinari forçat per l’oposi-
ció, que forma el PSC en soli-
tari, amb l’exalcalde Francisco 
Guisado al capdavant.
Recordem que Carles Casa-
nova, quan era regidor a l’opo-
sició a l’anterior mandat, va 
denunciar davant l’Oficina An-
tifrau a l’alcalde i els regidors 
del PSC per haver cobrat prop 
de 120.306 euros en compen-
sacions econòmiques per l’as-
sistència a reunions d’òrgans 
municipals que no van estar 
mai legalment constituïts, si 
bé es basaven en acords mu-
nicipals aprovats per unanimi-
tat. 
En el ple d’aquest dimarts, el 
PSC pretenia deixar sense 
efecte l’acord de ple del pas-
sat 29 d’abril en que es va 
decidir engegar la maquinària 
jurídica per a resoldre definiti-
vament aquest tema, i, alho-
ra, els socialistes demanaven 
“revisar” si els acords que el 
ple va prendre el 2 de juliol de 
2007 i 22 de gener de 2008 
per crear els òrgans munici-
pals i els “sous” que se’n deri-
vaven eren o no correctes. El 

govern actual, però, considera 
que els acords d’aquells plens 
van ser correctes. No així do-
nar l’ordre de pagar “sous” en 
òrgans que no estaven consti-
tuïts. Finalment, el PSC també 
demanava que es retirés la 
demanda presentada per l’al-
calde contra els regidors so-
cialistes de l’anterior mandat, 
davant el Tribunal de Comptes 
de Madrid. 
El govern municipal es va 
mostrar ferm en la seva deci-
sió i no va admetre cap petició  
de l’oposició, si bé l’alcalde 
-com el passat 29 d’abril- va 
haver d’utilitzar el “vot de qua-
litat” per desfer l’empat a cinc 
vots. El regidor del govern 
Sergio Lozano, de CiU, va 
abstenir-se i provocar l’empat, 
ja que un dels regidors denun-
ciats és un familiar directe. Al 
ple del 29 d’abril ni tan sols es 
va presentar.
Els socialistes han explicat 
en més d’una ocasió que se 
senten “perseguits i atacats”, 
i han denunciat la contracta-
ció per part del govern d’un 
servei jurídic extern -”que ha 
costat 40.000 euros”, segons 
Guisado-. El PSC considera 

que és suficient l’informe que, 
en el seu dia, va fer la Secre-
tària que ara està de baixa, 
però des del govern es pensa 
que la funcionària Teresa Bar-
bany és “part implicada”. De 
fet, figura com a denunciada, 
al costat de l’exalcalde i els 
regidors del PSC, en la docu-
mentació del cas. Però també 
és cert que el propi Tribunal 
de Comptes va dictaminar cla-
rament en un decret recent, 
que no hi havia causa sufici-
ent per a “condemnar” ningú 
en aquest assumpte, i se’n 
rentava les mans.

En qualsevol cas, la novetat 
d’aquest trist, fosc i lleig as-
sumpte és que el PSC esgo-
tarà les seves opcions, i una 
d’elles és la presentació d’un 
recurs de reposició sobre 
l’acord de ple del 29 d’abril i 
contra la contractació per part 
del govern municipal del gabi-
net Digestum Legal, i l’advocat 
Santiago Sáez Hernáiz. 
L’exalcalde Guisado deia di-
marts al ple que l’equip de go-
vern està creant “un ambient 
de confrontació al poble, però 
això no quedarà així”. 
Més llenya al foc. 
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Conca d’Òdena

L’empresa es troba en un entorn boscós pel que hi havia un risc de propagar-se.

Es produeix un incendi en una 
indústria paperera de la Pobla
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Aquest passat cap de setma-
na, un incendi en una indústria 
paperera de la Pobla de Cla-
ramunt va cremar un centenar 
de bales de paper situades a 
l’exterior de la nau. Segons 
van informar els Bombers de 
la Generalitat, el foc es va de-
clarar el dissabte al migdia a 
la paperera Ismax, situada al 
quilòmetre 1 de la carretera 
BV-2131, que connecta la Po-
bla de Claramunt amb la Torre 
de Claramunt. Les bales, de 

quatre metres d’alçada, van 
començar a cremar per cau-
ses que encara es desconei-
xen i una màquina va retirar 
les que no s’estaven calcinant 
per evitar que les flames es 
propaguin, ja que la indústria 
es troba prop d’una zona bos-
cosa. El foc no va provocar 
cap ferit. Onze dotacions dels 
Bombers de la Generalitat van 
treballar en les tasques d’ex-
tinció, que es van allargar du-
rant tota la nit de dissabte cap 
a diumenge.

ÒDENA / REDACCIÓ

El passat dissabte 18 de maig 
va tenir lloc a Òdena la Troba-
da Anual de les ADF de l’Ano-
ia, que se celebra anualment 
i marca el punt d’inici de la 
campanya de prevenció i ex-
tinció d’incendis forestals.
Prop d’un centenar de vo-
luntaris de les ADF Òdena, 
Masquefa, Piera, Sant Martí 
de Tous, Argençola, Castello-
lí, Jorba, Vilanova del Camí, 
Castellfollit de Riubregós, 
Santa Maria de Miralles, El 
Bruc, La Llacuna i Vallbo-
na d’Anoia van participar de 
la jornada en la que també 
hi van assistir membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra, 
Cos d’Agents Rurals, Protec-
ció Civil, Secretariat d’ADF 
de Catalunya, Bombers de la 
Generalitat i Mitjans Aeris dels 
Bombers.
Al llarg del matí es va fer la 
xerrada “Paradoxa d’extinció i 
el problema marc dels incen-
dis forestals a la conca medi-

terrània” a càrrec de la Funda-
ció Pau Costa. Seguidament 
va tenir lloc l’esmorzar popular 
i va tancar la jornada l’exhibi-
ció dels efectius aeris d’extin-
ció d’incendis forestals per la 
campanya d’estiu 2013, entre 
els que destaquem l’exhibició 
de l’helicòpter bombarder dels 
Bombers amb una descàrrega 
d’aigua amb “Bambi Bucket” 
i d’una descàrrega d’aigua 
d’un avió AVA. La jornada va 
ser organitzada per la Fede-
ració d’ADF de l’Anoia i l’ADF 
d’Òdena, amb la col·laboració 
de l’ajuntament d’Òdena, el 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, la Diputació de Barcelona, 
la Fundació Pau Costa i els 
Bombers de la Generalitat. 
L’ADF d’Òdena, com amfitrió 
de la jornada, va obsequiar a 
tots els participants  amb un 
lot de productes alimentaris 
ecològics d’Òdena, oli, mel i 
vi, donant a conèixer els pro-
ductes agroalimentaris i de 
proximitat que té el municipi.

Òdena acull la trobada anual 
de les ADF de la comarca

Un dels punts més atractius de la trobada va ser la demostració aèria dels Bombers.

Continuen els actes de la 
Setmana de la Gent Gran
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La Pobla de Claramunt va 
encetar, aquest dilluns 27 de 
maig, els primers actes de la 
Setmana de la Gent Gran, que 
arriba a la catorzena edició i 
que organitza la regidoria de 
Benestar Social de l’ajunta-
ment. Les activitats es van ini-
ciar amb el Juguem Plegats, 
una festa intergeneracional, i 
es clouran aquest diumenge 2 
de juny, amb un dinar en ho-
menatge a la gent gran, que 
presidirà Ramon Terrassa, di-
rector general d’Acció Cívica i 
Comunitària del departament 
de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalu-
nya. El Juguem Plegats, que 
va tenir lloc al parc de Sant 
Galderic, va aplegar un bon 
nombre de nens, pares i avis. 
La festa es va iniciar amb l’ac-
tuació dels alumnes de quart 
de l’escola Maria Borés que, 
sota la direcció de la professo-
ra Marta Royo, van ballar dues 
cançons. Tot seguit, des del 
Cau Jove i sota la direcció de 
la poblatana Maria Sánchez, 
un grup de noies van repre-
sentar un esquetx ambientat 
en un aeroport. A continua-
ció, el grup que els dimarts fa 
classes de sardanes va oferir 

una ballada, mentre els nens i 
nenes podien berenar pa amb 
oli i xocolata i sucs. Després, 
la quitxalla va poder participar 
en diferents jocs, com el de la 
poma, les bitlles catalanes o 
una cursa de sacs. Els nens i 
nenes també van poder pas-
sar una estona entretinguda 
fent diverses activitats. 
Les propostes de la XIV Set-
mana de la Gent Gran han 
continuat al llarg d’aquesta 
setmana, amb un taller de 
cuina d’estiu, a càrrec de Car-
me González. L’activitat es va 
fer a l’Ateneu i hi van partici-
par una vintena de persones. 
També es va fer una sortida a 
Calella de Palafrugell, en què 
hi anaren més d’una norante-
na de persones. Ahir dijous, a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, hi 
va haver la quarta edició del 
concurs de ball. Demà, dis-
sabte 1 de juny la coneguda 
cantant i ballarina brasilera 
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 
partir de les dues del migdia.

Els Mossos detenen 
cinc homes per dos 
robatoris a l’interior 
d’un  domicili 
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra 
van detenir entre els dies 22 i 
23 de maig, cinc joves d’edats 
compreses entre els 20 i 25 
anys, tres veïns de Vilano-
va del Camí i dos d’Igualada, 
com a presumptes autors de 
dos delictes de robatori amb 
força, un d’ells en grau de 
temptativa. Les detencions 
són el resultat d’una investi-
gació oberta després de tenir 
coneixement que entre el 10 
i l’11 de maig s’havien produ-
ït dos robatoris, en un mateix 
domicili de la Pobla de Clara-
munt.
El primer robatori es va co-
metre la tarda del 10 de maig, 
quan un grup de persones va 
accedir a l’interior de la casa 
forçant una finestra. De l’ha-
bitatge van sostreure un or-
dinador, un equip de música, 
vàries càmeres de fotos, un 
rellotge i un televisor, entre 
altres objectes. L’endemà, el 
mateix grup de persones va 
tornar intentar robar dins la 
casa. En aquesta ocasió van 
fugir foragitats per un veí que 
els va sorprendre.
Arran d’aquests fets es va 
obrir una investigació per tal 
de conèixer la identitat dels 
lladres. Després de diverses 
indagacions els mossos van 
tenir prous indicis per identifi-
car i detenir els cinc joves, per 
la seva presumpta relació amb 
els robatoris. Els detinguts, 
que tenien antecedents, van 
passar el 24 de maig a dis-
posició judicial al jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàrdia 
d’Igualada.

Segueix el cicle 
de xerrades de la 
campanya “2014: 
Decidim llibertat”
MONTBUI / REDACCIÓ

La Federació comarcal d’ERC 
continua amb la campanya de 
xerrades i actes de proximitat 
que, sota el títol de “2014: De-
cidim llibertat”, està duent a 
terme a la comarca. Després 
dels actes realitzats a Cape-
llades, Calaf, Òdena i la Pobla 
de Claramunt, aquest diven-
dres arriba el torn a Santa 
Margarida de Montbui. A partir 
de les vuit del vespre, al Cen-
tre de Serveis del Nucli Antic 
de Montbui, la diputada al Par-
lament de Catalunya, Marta 
Vilalta explicarà els motius de 
l’aposta independentista.

EL GUANYADOR
D’UN TASTEIG D’ESCALADA

ÉS:

i

Llorenç
Miquel

Solé
de Jorba
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Anoia Sud  

El Bruc es prepara per a viure dos 
intensos dies en la Festa del Timbaler

Una de les representacions que es realitzen al municipi durant la Festa.

EL BRUC / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana, dis-
sabte 1 i diumenge 2 de juny, 
es commemorà al municipi 
del Bruc, com ja és tradició, 
la gesta del Timbaler del Bruc, 
amb la XIV Fira de la guerra 
del francès (1808). D’aquesta 
manera, hi ha un extens pro-
grama d’actes que s’allargarà 
durant els dos dies i que co-
mençarà dissabte a partir de 
les quatre de la tarda, amb 
l’escenificació del campament 
militar dels francesos i el mu-
nicipi del Bruc després del pas 
de l’exèrcit, un mercat de 1808 
i la taverna del sometent. A les 
cinc de la tarda, hi haurà la tro-
bada de timbals de Catalunya, 
al Monument del Timbaler. Els 
actes continuaran durant tota 
la tarda fins al vespre, amb 
l’ofrena floral infantil al Monu-
ment, l’actuació dels caste-
llers d’Esparreguera, l’escena 
infantil, a la plaça del carrer 
Parròquia, a càrrec dels alum-
nes de l’Escola del Bruc, i la 
gran tamborinada al Parc del 
Torrent de l’Illa. Ja al vespre, 
tindrà lloc l’entrega de premis 
dels Jocs Florals, seguida 
d’un concert de la Coral Moi-
xerigues. A més, durant tota la 
tarda, hi haurà un circuit d’in-

Sobre el Timbaler del Bruc
Cada any en arribar el 6 
de juny, el Bruc comme-
mora el fet de la Guerra 
contra el francès. La his-
tòria i la llegenda s’han 
aliat per deixar constància 
de la primera ensopegada 
soferta per l’invasor napo-
leònic. Aquella famosa ba-
talla del 1808 es recorda 
amb la Festa del Timbaler, 
amb un conjunt d’actes  
culturals i populars.
El personatge del Timba-
ler ha adquirit una cabdal 
importància que bascula 
entre la realitat i la fanta-
sia. Hom li atribueix un 
paper decisiu en aquell fet 
d’armes, mentre que altres 
opinen i documenten que 
la seva participació fou in-
transcendent i fins i tot la 
posen en dubte. El cas és 
que la seva figura, més o 
menys llegendària, con-
centra l’interès d’aquesta 
commemoració de l’èxit de 
la gent de casa nostra, en 
aquells turons bruquetans.
En el monument als he-
rois del Bruc, inaugurat a 
Montserrat l’11 de juny de 
1911, hi figuraren Anto-
ni Franch i Pau “Majem” 
d’Igualada; el canonge 
Montañà i Maurici Carrió, 
de Manresa; el timbaler de 
Santpedor, Isidre Llussà 
Casanovas i el trompeta 
pregoner de Piera, Miquel 
Rigol. Aquest monument 
fou destruït el 1936. Però  
tot i aquest petri honor al 
sampedorenc, els iguala-
dins donen, també, el tí-
tol de timbaler del Bruc al 
nostre compatrici, Benet 
Malvehí. Queden testi-
monis  a favor de l’un i de 
l’altre.
El 2 de setembre de 1808, 
la Gaceta militar i política 
del Principado de Cata-
luña, impresa a Tarragona, 
afirma: “A penas oyeron 
los franceses el ruido de la 
caxa de los de Sampedor, 
creuyendo que venia tropa 
de línea, se entregaron a 
la más vergonzosa fuga”. 
Mn. Antoni Vila Sala, l’any 
1890, publicà Lo timbal del 
Bruch, conjunt d’articles 
historicocrítics publicats 
en el setmanari catòlic 
català La Veu de Mont-
serrat, defensant la figura 
del timbaler de Santpedor.  
L’advocat Josep Puiggarí, 
en la seva obra La jorna-
da del Bruch, vindicación 
igualadina (1892) en una 
nota a peu de pàgina, no 
pot menys que indicar “el 
celebrado tamborillo era 

un tal Isidro Llussà, simple 
labriego de Santpedor”. 
En el 150è aniversari de 
la batalla del Bruc, Manuel 
del Arco entrevistà a “La 
Vanguardia” (8/6/1958), 
a Antonia Llussà Porte-
lla, que era besnéta d’un 
germà de l’Isidre. Ella, 
tot cofoia, mostrà al peri-
odista un diploma acredi-
tatiu d’una medalla d’or 
que el rei atorgà al seu 
avantpassat. Mn. Joan 
Segura, en la seva Histò-
ria d’Igualada (1907) en 
tractar el tema, afirma, “la 
nombrosa i valenta colla 
dels igualadins que ma-
nats pel famós guerriller  
D. Antoni Franch Estalella 
y arborant la morada ban-
dera del Sant Crist, havíen 
partit aquell mateix jorn de 
la vila, acompanyats d’un 
timbaler anomenat Be-
net Malvehí”. El reverend 
Gaietà Soler, acadèmic i 
historiador, afirma que “el 
Somaten de Igualada lle-
vó también  consigo tam-
bor de marxa, siéndolo 
el del popular baile de la 
Patera” i que això li cons-
ta per relació d’un fill d’un 
dels que va anar al Bruc el 
1808. Antoni Carner realit-
zà un treball en un opus-
cle del CECI (1966) sobre 
Benet Malvehí (5/12/1797 
- 8/3/1870), que acompa-
nyà el Somatent d’Iguala-
da amb el tambor del ball 
de “La Patera”, el qual 
fou exposat, a l’agost del 
1958, amb motiu dels 150 
anys d’aquella gesta. Com  
a anècdota, direm que en 
l’acte inaugural d’aques-
ta mostra, que fou feta a 
l’Ateneu Igualadí, hi as-
sistí el tinent de la guàrdia 
civil, Antonio Tejero -el del 
23F-  que llavors estava 
destinat a Capellades.
Arribats aquí, esmen-
tem que, el 8 de juny de 
1952, s’inaugurà a la lo-
calitat dels fets, l’actual 
monument al Timbaler 
del Bruc, obra de l’escul-
tor Federic Marés, però 
més que estar dedicat a 
un personatge exclusiu, 
significa quelcom més. 
És un homenatge a tots 
aquells que lluitaren per la 
independència del nostre 
poble, davant de les pre-
tensions napoleòniques, 
sense expressar cap pre-
ferència per un heroi con-
cret, i així evitar rivalitats 
ja superades.

Josep Elias Farré

iciació amb motos elèctriques 
d’Enduro, al costat de Can 
Pasqual.    
Pel que fa a l’endemà diumen-
ge, els actes s’allargaran des 
de les deu del matí i fins a les 
nou del vespre. A partir de 2/4 
de nou però, hi haurà la troba-
da de trabucaires de Catalu-
nya i l’esmorzar del Sometent. 
A les deu, es tornarà a esce-
nificar el mercat, amb el cam-
pament militar, tant dels fran-
cesos com dels Miquelets de 
Catalunya, a més de fer l’ofre-
na floral. Seguidament hi hau-
rà l’atorgament de la 2a edició 
dels premis Timbaler d’Honor, 
que enguany recaurà al perio-
dista i presentador Pere Mas 

i a una persona que destaca 
per la seva implicació al mu-
nicipi del Bruc. A 2/4 d’onze 
del matí tindrà lloc la desfilada 
des del Monument i fins a la 
Plaça, amb la recreació acús-
tica del Timbal del Bruc, sota 
de la torre d’en Ferran a Can 
Maçana. Durant el mateix matí 
i també a la tarda, es tornarà 
a representar l’escena infan-
til i una representació teatral 
de la Batalla del Bruc. A més, 
durant tot el dia hi haurà re-
presentacions teatrals i de-
mostracions, i també es podrà 
visitar l’Església Parroquial de 
Santa Maria, el Museu ubicat 
a l’edifici de l’ajuntament i les 
exposicions a Can Domènech.

Cabrera d’Anoia viurà 
la primera Jornada 
Esportiva de la mà de 
Planeta Viu

Els Hostalets de Pierola 
celebra la Festa de l’Esport
HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Aquest cap de setmana, 1 i 2 
de juny, els Hostalets de Pie-
rola celebrarà la 12a Festa de 
l’Esport amb una programació 
plena d’activitats esportives. 
L’organització dels esdeveni-
ments va a càrrec de l’ajunta-
ment i la Comissió d’Esports 
i compta amb la col·laboració 
del Casal Català i les entitats 
esportives del municipi.
Dissabte, de deu del matí a 
una del migdia, al camp de fut-
bol municipal l’escola esporti-
va de futbol oferirà una mostra 
de les activitats que realitzen 
amb l’Escola del CF Hostalets. 
D’altra banda, al mateix camp 
de futbol, a 2/4 de set de la tar-
da, es jugarà el partit de tor-
nada de la promoció d’ascens 
a tercera Catalanya de l’equip 
amateur del club. Mentre, al 
matí, de deu a una, al polies-
portiu, l’escola esportiva de 
bàsquet, en aquest cas, farà 
una mostra de les seves acti-
vitats a través de la secció es-
portiva del Casal Català. A la 
tarda, a 2/4 de cinc, a la Torre 
del Senyor Enric se celebra-

ran curses d’slot per a tots els 
aficionats al modelisme.
Per diumenge hi ha dues pro-
postes que es desenvolupa-
ran al parc i instal·lacions de 
Cal Ponsa. De deu del matí a 
dotze del migdia tindrà lloc el 
campionat de futbol de 3x3, 
amb equips mixtos i sense 
categories -les inscripcions es 
poden fer el mateix dia- i, al 
mateix temps, també estaran 
oberts els espais de petanca, 
escacs i tennis taula. D’altra 
banda, de 2/4 d’una a les dues 
del migdia, al mateix espai de 
Can Ponça, s’oferiran sessi-
ons d’aeròbic, pilates i “steps”.

Acapte de sang
El mateix dissabte 1 de juny i 
en el marc de la Festa Espor-
tiva, es realitzarà al dispensari 
municipal dels Hostalets, un 
acapte de sang, de les sis de 
la tarda a les nou del vespre, 
organitzat pel Banc de Sang i 
Teixits, l’ajuntament dels Hos-
talets i l’Assocació de Donants 
de Sang de l’Anoia. Per a més 
informació es pot visitar el web 
www.donarsang.gencat.cat

CABRERA D’ANOIA / REDACCIÓ

L’Associació Planeta Viu or-
ganitza, amb la col·laboració 
de l’ajuntament de Cabrera 
d’Anoia, tot un matí d’activi-
tats esportives i de lleure, per 
a tots els infants de Cabrera i 
voltants. L’objectiu de l’activitat 
és que els nens i nenes com-
parteixin activitats d’oci entre 
ells i que gaudeixin i es diver-
teixin, a l’hora que es transme-
ten valors com les relacions 
humanes i el companyeris-
me, el respecte, el treball en 
equip... així com fomentar hà-
bits de vida saludable i gaudir 
de l’entorn. L’activitat és gra-
tuïta i està destinada per a in-
fants de 3 a 12 anys. Es realit-
zarà demà dissabte 1 de juny, 
en horari de deu a dues, a la 
pista de la plaça Canaletes, al 
costat de l’ajuntament, de Ca-
brera d’Anoia. És realitzaran 
activitats com futbolí humà, 
els gegants del bàsquet, el 
mocador, joc d’adaptació per a 
cecs, jocs d’atletisme, curses 
de relleus, minigolf…
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Visita a El Toboso després de la 
cessió del Quixot més gran del món

L’acte institucional a El Toboso, amb el llibre del Quixot presidint la sala.

PIERA / REDACCIÓ

El 7 de maig del 2012, la Sala 
d’Actes de l’ajuntament de Pie-
ra va acollir l’acte de cessió del 
llibre del Quixot més gran del 
món, perquè passés a formar 
part d’una exposició perma-
nent al Museo Cervantino del 
Toboso. En aquest acte es va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde del Toboso, Marciano 
Ortega Molina, el president de 
la Diputació de Toledo, Arturo 
García Tizón, i el coordinador 
del projecte, Manuel Lopo, en-
tre altres persones vinculades 
a aquest projecte. Ja en aquell 
moment, els representants del 
Toboso es van comprome-
tre a correspondre la cessió 
d’aquesta monumental obra 
amb una visita preparada per 
ells a la localitat del Toboso, 
el cap de setmana del 25 i 
26 de maig de 2013. Així, un 
grup de persones implicades 
directament amb el projecte, 
a més de regidors del consis-
tori pierenc, van sortir en au-
tocar la matinada del dissabte 
per emprendre un trajecte de 
gairebé 600 quilòmetres. Cap 
al migdia, el grup de Piera va 
arribar a El Toboso, on van 
ser rebuts i ubicats als allot-
jaments corresponents, ambi-
entats en la figura del Quixot. 
Seguidament, es va fer l’acte 
de recepció del llibre del Qui-
xot més gran del món i en el 
qual van intervenir els alcal-
des de Piera, Jaume S. Guixà, 

i del Toboso, Marciano Ortega, 
el secretari general de Cultura 
y Museos de Castilla La Manc-
ha, Francisco José Morales, el 
diputat provincial de Toledo, 
Pedro Baza, la diputada al 
Parlament de Catalunya, Do-
lors Montserrat, el coordina-
dor del projecte, Manuel Lopo, 
l’il·lustrador d’alguns dels di-
buixos del llibre, Pere Bosch, 
i la responsable de conserva-
ció del museu. Tots ells van 
destacar l’obra dels pierencs 
i la generositat en cedir-los el 
llibre que, com Don Quijote, 
després de la seva última jus-
ta a la platja de la Barceloneta, 
va tornar al Toboso.
L’estada va incloure dinar tí-
pic manxec, visita al Museu 
de Dulcinea (una típica casa 
manxega de l’època en què 
Cervantes feia de recapta-
dor d’impostos a El Toboso), 
l’església del poble, el Museu 
d’Humor Gràfic Dulcinea (amb 
més de 200 vinyetes sobre 

Quijote de Mingote, Mena o 
altres humoristes gràfics), la 
Sala Domus Artis (sala d’ex-
posicions privada) i el pati 
d’una de les típiques cases 
castellanes. Després d’aques-
tes visites, la comitiva va anar 
a sopar en un restaurant típic 
de la vila. Havent sopat, es 
va programar un tros de la 
ruta nocturna del Quijote, que 
transcorre per diferents punts 
de El Toboso i que, per a la 
representació de fragments 
del llibre, va comptar amb la 
col·laboració de Manuel Lopo i 
altres membres de la comitiva.
Diumenge al matí va tocar 
acomiadar-se de El Toboso 
per anar al Museo de la Moli-
enda, al poble veí de Mota del 
Cuervo, on es va ensenyar al 
grup pierenc com es molia el 
gra en els típics molins de vent 
de El Quijote. Aquesta va ser 
l’última visita abans d’empren-
dre la tornada cap a casa, amb 
una gratificant experiència.

Els representants institucionals a l’acte celebrat a Piera.

Piera reconeix la tasca policial 
en el dia de la seva Patrona 
PIERA / REDACCIÓ

El passat divendres 24 de 
maig va tenir lloc a Piera una 
trobada dels diferents cossos 
i entitats que vetllen per la 
seguretat ciutadana. El motiu 
de la trobada, que es va dur a 
terme a les dependències po-
licials, va ser la celebració del 
dia de la Patrona de la Policia 
Local, Santa Maria Auxiliado-
ra. A l’acte van assistir-hi An-
toni Navarro, caporal de la Po-
licia de Piera, acompanyat de 
l’alcalde de Piera, Jaume S. 
Guixà, i del regidor de Segu-
retat Ciutadana, Francisco Ji-
ménez, entre altres autoritats 
locals. En aquesta ocasió, i 
proposats per la Prefectura de 
la Policia Local a l’ajuntament 
de Piera, algunes persones, 
entitats i agents presents a la 
celebració van rebre un reco-
neixement públic i felicitacions 
per diversos motius. També 
van ser presents a la celebra-
ció, representants de l’ADF de 
Piera, la Unitat Canina Piera 
de Recerca i Rescat, la Re-
sidència Canina Font Galí, el 
SEM, companys d’altres cos-
sos policials de la comarca i 
província i col·laboradors de la 
Policia Local.
El lliurament de diplomes de 

reconeixement va ser per 
al Cos Nacional de Policia 
d’Igualada i Guàrdia Civil 
d’Igualada, en reconeixement 
a l’afecte demostrat i per l’efi-
caç col·laboració que sempre 
han mantingut amb la Policia 
Local de Piera. Als Mossos 
d’Esquadra de l’Àrea Bàsica 
Policial d’Igualada, en reco-
neixement a l’afecte demos-
trat i per l’eficaç col·laboració 
i implicació. També va rebre 
un reconeixement Eduard Vi-
lamajó i Busquets, per la seva 
col·laboració i implicació en els 
projectes SIN-NIP, RESCAT 
i SIP-CAT, eines imprescin-
dibles pel desenvolupament 
de les tasques policíaques al 
municipi. I a l’agent de la Po-
licia Local de Piera, Francesc 
Xavier Rodríguez Barrionu-
evo,  en reconeixement a la 
seva voluntat i implicació en 
el servei i per la seva partici-
pació en rellevants actuacions 
policíaques durant la seva tra-
jectòria professional al servei 
de l’ajuntament de Piera.
En aquest marc, també cal 
destacar que en els darrers 
mesos el cap de la policia lo-
cal, Antoni Navarro, ha estat 
distingit per la seva tasca pro-
fessional a Piera.

Carme presenta un catàleg 
d’aus i altra fauna del municipi
CARME / REDACCIÓ

El passat dissabte 25 de maig 
es va presentar al públic assis-
tent a la sala d’actes del Casal 
el catàleg d’aus del municipi 
de Carme. Aquest document 
incorpora també ressenyes 
dels mamífers, amfibis, rèptils, 
papallones, libèl·lules i orquí-
dies del municipi.
L’acte el va introduir l’alcalde, 
Jordi Sellarès, qui va situar el 
context en què neix el catàleg. 
Sellarès va recordar que la fita 
principal a assolir des del go-
vern municipal és la d’atraure 
el turisme familiar i de cap de 
setmana, aprofitant l’entorn 
natural, el patrimoni cultural 

i l’aigua que té el municipi. A 
continuació, Josep Pons, di-
rector de Fira Verd, impulsor 
del catàleg, va centrar la seva 
exposició en el valor peda-
gògic del catàleg, el qual pot 
ser treballat i estudiat pels es-
colars de Carme. I finalment, 
Andreu Burguera, coordina-
dor del catàleg i membre de 
l’Agrupació Naturalista Sant 
Boi, explicà el treball de camp 
dut a terme durant dos anys. 
El catàleg de les aus de Car-
me es vendrà a 2 euros cada 
exemplar que es reinvertiran 
en millores d’entorns especi-
als del medi natural del muni-
cipi.

La llar d’infants 
municipal El Gall 
Mullat encara té 
places disponibles
PIERA / REDACCIÓ

El passat dilluns es van pu-
blicar les llistes dels alumnes 
que han fet preinscripció a la 
llar d’infants municipal El Gall 
Mullat i encara queden places 
disponibles. S’està estudiant 
una redistribució dels grups 
per tal d’adaptar millor l’ofer-
ta a la demanda i mantenir la 
gairebé plena ocupació. Així 
hi haurà menys places de 0-1 
anys i 1-2 anys a favor de 2-3 
anys, que és la franja on hi 
ha més demanda. Tot i així la 
sol·licitud de places ha estat 
inferior respecte dels anys an-
teriors, fet que comporta que 
encara hi hagi algunes places 
disponibles de les 115 que té 
la llar d’infants i que encara es 
pugui fer la preinscripció per 
accedir al centre. El 5 de juny 
es publicaran les llistes defini-
tives amb les places.

Piera actualitza el registre 
d’establiments d’alimentació
PIERA / REDACCIÓ

Després de dur a terme la 
tasca de control i vigilància 
de la seguretat alimentària, 
els establiments alimentaris 
minoristes de Piera rebran 
un comunicat municipal amb 
un codi únic i identificatiu de 
l’activitat que fan. L’ajunta-
ment de Piera, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
ha portat a terme en els dar-
rers anys una important tasca 
de posada al dia en relació al 
control i la vigilància de la se-
guretat alimentària en establi-
ments minoristes, competèn-
cia que és de responsabilitat 
municipal. Així, després de 
visitar tots els establiments i 
classificar-los segons els ris-
cos sanitaris, s’ha  creat un 
registre municipal que segueix 
els paràmetres establerts per 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya.

En les properes setmanes 
doncs, tots els establiments 
alimentaris minoristes de Pi-
era rebran una carta on se’ls 
notificarà un codi únic i ex-
clusiu i que és identificatiu 
del tipus d’activitat que duen 
a terme. Alhora, es recorda-
rà als propietaris d’aquests 
establiments minoristes d’ali-
mentació i els establiments 
de restauració, que ells són 
els últims responsables de ga-
rantir que es reuneixen unes 
condicions higièniques i sani-
tàries que assegurin la innocu-
ïtat dels aliments que posen a 
l’abast dels ciutadans.
Des de l’ajuntament es conti-
nuarà vetllant perquè es com-
pleixi la normativa, per mante-
nir actualitzat el cens d’aquest 
registre d’establiments i per 
donar suport als propietaris 
per tal que puguin dur a terme 
la seva feina amb comoditat.
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Tennistes del Canadà, 
d’Austràlia, de França, d’Ità-
lia, de la pròpia Catalunya o 
de l’Estat espanyol aspiren a 
estar a la final del dia 9 de 
juny al Club Tennis Montbui. 
El Torneig Internacional Ar-
cadi Manchón és a punt de 
començar i ja coneixem els 
seus participants. Tennistes 
amb un perfil molt definit: 
joves i en ple ascens al ràn-
quing de l’ATP, que han triat 
la competició que organitza 
l’equip Top Tennis per pro-
pulsar-se cap a l’elit.
Un dels que repeteix és José 
Checa-Calvo, un dels juga-
dors més veterans del tor-
neig -28 anys- i un dels més 
ben situats a l’ATP, en el lloc 
275. Aquest any, el Torneig 
ha pujat de nivell i compta 
per primera vegada amb dos 
jugadors situats entre els 
300 millors del món. L’altre 
és el canadenc Steven Diez, 
màxim candidat a la victòria 
final i número 246 de l’ATP. 
Nascut el 1991, en dos anys 
ha escalat més de 200 llocs 

i es considera bàsicament un 
jugador de terra.
A més d’aquests, entre els 18 
jugadors que passen directa-
ment a la fase final, hi ha ca-
talans, jugadors de la resta de 
l’Estat, i també francesos, ale-
manys i notes exòtiques com 
indis i australians. Esperen als 
altres 8 jugadors que han de 
superar la fase prèvia, que co-
mença el dia 1 de juny, i 6 més 
que juguen per invitació.
El quadre es sortejarà aquest 
avui divendres dia 31, un dia 
després de la presentació del 
torneig, el dijous, a les pistes 
del CT Montbui. Tot és a punt 
perquè comenci la segona 
edició de l’únic torneig puntu-
able per a l’ATP a l’Anoia. La 
presentació serà a 2/4 de 7 
de la tarda, amb la presència 
d’Albert Costa, ex capità es-
tatal de la Copa Davis, i Joan 
Navarro, president de la Fede-
ració Catalana. Costa, que va 
ser campió de Roland Garros 
el 2002, també participarà en 
un clínic que es farà dues ho-
res abans de la presentació.

Comença l’espectacle!

Un trampolí per a futures estrelles
Les estrelles del futur del ten-
nis masculí estaran aquests 
dies a les pistes del CT Mont-
bui, en la segona edició del 
Torneig Arcadi Manchón. Ho-
mes com els dos finalistes de 
l’any passat. Els joves Taro 
Daniel i Alexander Loskov, 
que es movien entre els nom-
bres 400 i 500 de l’ATP s’han 
pogut propulsar aquest darrer 
any fins entorn del 200. La 

competició, la primera puntua-
ble pel rànquing ATP a l’Anoia, 
és una plataforma de llança-
ment per aquests talents que 
es comencen a desvetllar.
El Torneig Arcadi Manchón vol 
ser una plataforma per a do-
nar a conèixer els tennistes 
que aspiren a situar-se a l’elit, 
però sobretot vol donar a co-
nèixer esportistes exemplars, 
que a més de la qualitat, sàpi-

guen dignificar l’esport amb el 
seu comportament dins i fora 
la pista. L’equip de l’Escola 
Top Tennis que dirigeix Arcadi 
Manchón, ha preparat també 
per a les jornades de com-
petició exhibicions de tennis 
en cadira de rodes: ningú pot 
quedar fora de les jornades 
de tennis intenses que viurà 
l’Anoia de l’1 al 9 de juny.
L’exemple del potencial emer-

gent i sòlid que ve al Torneig 
Arcadi Manchón és el gua-
nyador de la primera edició, 
Taro Daniel. Nascut als Estats 
Units, aquest jugador de na-
cionalitat japonesa ha parti-
cipat en nombrosos torneigs 
júnior on ha anat afermant el 
seu estil. La victòria a les pis-
tes anoienques va significar el 
seu primer triomf en una prova 
puntuable pel rànquing. L’any 
passat, va arribar al torneig 
montbuienc estant al lloc 432 
de l’ATP; actualment, està si-

tuat ja al lloc 272. I només té 
20 anys. El jove rus que es 
va endur l’argent, Alexander 
Lobkov, va arribar a la com-
petició estant en el lloc 490 
de l’ATP; avui en dia, s’ha en-
filat a la 298a. posició. Donar 
l’oportunitat a aquests joves i 
a altres tennistes de reivindi-
car-se i de posar a prova el 
seu estil és un dels objectius 
del torneig: la importància de 
l’esport com a eina de progrés 
competitiu i personal.

Els guanyadors de l’any passat, Taro Daniel i Alexander Loskov
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El Club Tennis Montbui com-
plirà l’any que ve el seu vin-
tè aniversari. Ningú no ha-    
gués dit fa uns pocs anys que 
a Santa Margarida, i més en 
concret al barri de Sant Mau-
re, existiria un club de tennis 
amb pistes municipals, i amb 
una força popular realment 
significativa a tota la Conca 
d’Òdena. El que va començar 
essent un grup d’amics, apas-
sionats pel tennis, que els diu-
menges mig arreglaven com 
podien una pista mig abando-
nada per poder donar quatre 
cops de raqueta, s’ha consoli-
dat amb el pas dels anys amb 
un club potent, capaç d’orga-
nitzar un torneig de categoria 
a nivell nacional, i d’acollir una 
escola de tennis... amb llista 
d’espera!
Un dels artífex de tot això és 
Toni Marfil, el president del 
Club Tennis Montbui. Només 
en els primers deu minuts de 
conversa, m’ha quedat clar 
que gran part de tot allò que 
es veu quan un arriba al club, 
s’ho han fet ells mateixos, a 
base d’hores i hores de feina, i 
d’invertir diners de tots els so-
cis en millorar l’espai... Sí, les 
parets i el sòl són públics, de 
l’Ajuntament, però poca cosa 
més. A les parets del CT Mont-
bui es respira, sobretot, humi-
litat i ganes de treballar.
“L’any passat el torneig va 
ser un somni, i aquest any ja 
és una realitat. La sensació 
que teníem en la primera edi-
ció era que havíem arribat al 
màxim que pot arribar un club 
humil com el nostre, però ara 
pensem que el que cal fer és 

Toni Marfil, president del Club Tennis Montbui.

Toni Marfil, president del Tennis Montbui: “El nostre 
encert ha estat deixar fer les coses a qui sap fer-les”

El CT Montbui 
celebrarà l’any que 
ve el 20è aniversari, 
consolidat com el 

primer club de tennis 
de la comarca, amb 

una gestió 100% 
privada sobre 

un sòl municipal

consolidar-se”. Certament, 
mantenir-se sempre és el més 
difícil, i en això hi té a veure 
tothom que forma part del 
CTM. “Per a l’Anoia era im-
portantíssim tenir un torneig 
així, especialment pel munt 
d’afeccionats que hi ha al ten-
nis, i per Montbui, més encara. 
A més, l’Arcadi Manchon s’ha 
cuidat que el torneig tingui en 
compte fins a l’últim detall, i 
això els jugadors ho apreci-
en molt”, explica el president. 
“Per sort tenim al davant una 
persona que domina molt bé 
tot això. El nostre encert ha 
estat deixar fer aquestes co-
ses a la persona que sap com 
fer-les”.
El treball de CT Montbui és 
incansable. Marfil ens explica 
que, dit i fet, s’han invertit prop 
de 100.000 euros en unes ins-
taŀlacions que són municipals. 
Quelcom mai vist a l’Anoia. 
“La cinquena pista la va pa-
gar el club, i això que el sòl és 
municipal. La clau és que aquí 
sempre s’ha treballat molt, 
i ningú ha cobrat un duro. A 
base de feina de formigueta, 
al final hi ha la recompensa”. 
En les primeres dues pistes, 
el club va demanar un préstec 
de dos milions de les antigues 
pessetes. L’Ajuntament, i la 
Diputació, també van ajudar. 
“Al principi fèiem unes clas-
ses nosaltres mateixos, i uns 
quants es cuidaven de vigilar 
les pilotes, que no es perdes-
sin”, diu el president, a qui se 
li veu el punt d’orgull d’haver 
contribuït a un gran canvi. “En-
cara no entenc com ens ho 
vam fer”, diu. En pocs anys va 
arribar l’Arcadi Manchon, que 

llavors entrenava a Can Via de 
Barcelona, els matins, i a les 
tardes s’acostava a Montbui. 
El 2001, es va fer la tercera 
pista. El 2004, la quarta. I la 
cinquena va arribar l’any pas-
sat. “A cada pista el club hi va 
posar 6.000 euros, exceptuant 
a la darrera, que l’hem paga-
da íntegrament, amb l’aporta-

ció de l’Arcadi. És que fins i tot 
els rebuts de la llum i l’aigua 
venen a nom nostre, i no són 
precisament quatre duros”, 
explica Marfil. 
És clar que tot té un per què. I 
és l’escola de tennis, la verita-
ble joia de la corona del club. 
“Nosaltres tot ho fem, podríem  
dir, per l’escola. Enlloc de fer 
una cinquena pista, n’hagués-
sim pogut fer dues de pàdel, 
i ara això estaria més ple de 
gent que mai, però vam prefe-
rir el tennis, i l’escola”, diu el 
president.
L’esport de tennis, fa uns anys, 
era vist com quelcom només a 
l’abast dels rics, com succeïa 
amb el golf o la hípica. Avui 
ja no és així, sobretot amb el 
tennis. Abans, a l’Anoia, tot es 
reduïa a uns quants clubs pri-

vats, fins que va aparèixer el 
CT Montbui el 1994. “Durant 
un anys, lluitàvem amb els 
preus. Fèiem uns bons preus, 
i fèiem unes classes per molts 
pocs diners. Amb els anys, 
vam poder competir amb bons 
preus, i bones instaŀlacions. I, 
després, bons preus, bones 
instaŀlacions, i el millor en-
trenador de la comarca. Però 
no ens hem oblidat del primer 
que vam fer. Continuem tenint 
un curs de tennis a un preu 
molt baix. Si, després, l’alum-
ne s’ho val, pot continuar a 
l’acadèmia amb l’Arcadi. Som 
fidels al nostre estil, una ma-
nera de fer les coses que és 
la nostra marca, la que sem-
pre hem tingut”. I que sigui per 
molts anys.

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

Sopars a la terrassa
totes les nits d’estiu
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“Creiem que cal apropar el tennis a la gent, no 
només amb el torneig sinó de forma popular”

Entrevista a Arcadi Manchón, director del Torneig de tennis internacional Arcadi Manchón Open evvo

Arcadi Manchón, a les pistes de tennis del club de Montbui on es realitzarà el Torneig.

MARIA SAYAVERA / LA VEU

Aquest dissabte 1 de juny co-
mençarà la segona edició del 
Torneig Internacional Arcadi 
Manchón Open EVVO, un 
torneig que reuneix tennistes 
d’arreu per a participar durant 
una setmana d’aquest Open 
puntuable a l’ATP que se cele-
bra al Club de Tennis Montbui. 
El director i un dels creadors 
d’aquest torneig, que porta el 
seu nom és Arcadi Manchón. 
Aprofitant l’ocasió doncs, hem 
parlat amb ell sobre l’organit-
zació de la competició, el ten-
nis català i l’escola de tennis 
de Montbui.

Esteu ja en el compte enrere 
per a començar el Torneig, 
quines són les sensacions?
Estem il·lusionats perquè ja 
tenim l’experiència de l’any 
passat i això facilita molt les 
coses i la pressió no és la ma-
teixa. Aquest any he procurat 
delegar més en algunes tas-
ques, hem creat més grups 
de treball i la gent ha respost 
molt bé, s’ha implicat molt, i en 
gran part, sort d’aquest grup 
de gent vàlida i preparada, 
que s’han implicat molt i des 
del setembre ja vam comen-
çar a preparar-ho. Al setem-
bre ens comencem a reunir i 
buscar espònsors, i seguim 
treballant fins al gener, quan 
tanquem els espònsors del 
torneig i donem l’aval a l’ATP 
i a partir d’aquí, comença l’or-
ganització més concreta de la 
competició.

Aquesta és la segona edi-
ció, quins canvis o modifi-
cacions preveieu respecte 
l’anterior?
Penso que aquesta edició 
serà molt millor que l’any pas-
sat, gràcies a l’experiència 
que tenim, que ens ha permès 
perfilar en moltes més coses i  
millorar-les. Tot i això, també 
serà una edició que la farem 
en menys cost que l’anterior, 
perquè l’esponsorització tam-
bé s’ha limitat. Pel que fa a 
algunes modificacions respec-
te l’any passat, un canvi en la 
imatge serà la visualització del 
quadre de competició, ja que 
l’any passat els jugadors ha-
vien d’entrar dins el local, era 
força petit, i aquest any hem 
fet un quadre de tres metres, 

que facilitarà la visualització i 
el podrem situar a la part exte-
rior de les instal·lacions. Tam-
bé, a nivell d’organització, hem 
incrementat més serveis per 
als jugadors, com per exem-
ple que tinguin accés, a través 
del transport oficial, a la zona 
esportiva de Mont-Aqua i pu-
guin utilitzar les instal·lacions, 
a més de posar a l’abast dels 
jugadors, bugaderia, fisiotera-
peuta...

Quin nombre de participants 
preveieu? 
L’ATP ens limita el nombre de 
participants. S’hi han apuntat 
560 jugadors de més de trenta 
països, però només hi poden 
participar els 96 millors juga-
dors, és a dir els 96 amb més 
rànquing són els que podran 
accedir a jugar la competició. 
Avui farem la firma, comptant 
que vindran els 96 primers, 
però sempre s’avisa als deu 
o dotze següents per si hi ha 
alguna baixa, que pugui en-
trar el següent de la llista. El 
sistema d’organització a ni-
vell esportiu ve molt acotat 
per l’ATP i serà el mateix que 
l’any passat. Demà dissabte i 
el diumenge es juga la prèvia, 
mentre que el dilluns es juga-
rà mig quadre de l’última ron-
da de prèvia i mig quadre de 
la primera ronda final. D’altra 
banda, el dimarts comencen 
els dobles, que s’acabaran di-
vendres, i el mateix divendres 
començaran les finals que 
s’acabaran diumenge.

Tot i això, també organitza-
reu actes paral·lels a la com-
petició...
Sí, a banda de la competició 
sempre fem alguns actes per 
a donar-li més valor i sobretot 
per a demostrar els objectius 
i la filosofia de treball que té 
el club i que té l’empresa Top 
Tennis. En aquest cas, volem 
fer possible que el tennis ar-
ribi a tothom i que tothom hi 
pugui participar. Així, d’una 
banda, farem un acte prota-
gonitzat per discapacitats psí-
quics, amb qui nosaltres ja hi 
treballem des de fa cinc anys 
a través del Taller Àuria, i els 
fem participar. També tenim la 
gran sort, aquest any una altra 
vegada, de gaudir dels espor-
tistes que van participar als 

jocs paral·límpics en cadires 
de rodes, ja que ens faran un 
partit d’exhibició. I finalment, 
el que també hem integrat, 
per tal que participi més tota la 
gent del club i els alumnes que 
tenim, és organitzar un torneig

de mini-tennis, en el què nor-
malment vénen nanos de tot 
Catalunya, de poblacions com 
Puigcerdà, Piera, Vilafranca, 
Vilanova, la Pobla... i fem co-
incidir el dia de la final del mi-
ni-tennis amb la final de l’ITF, 
així els més menuts també en 
poden gaudir.

Suposo que això també és 
un reclam per al públic...
Exacte, això és un reclam, 
però també serveix per a què  
tothom se senti part, que la 
gent de la comarca se senti el 
torneig seu i tothom el pugui 
veure i gaudir, i que no sigui 
una cosa a part, sinó que en-
tri dins la dinàmica esportiva 
de la comarca. A més a més, 

el fet que aquest sigui un tor-
neig internacional, que puntuï 
a l’ATP, amb la presència de 
jugadors que hauran jugat 
la prèvia de Roland Garros i 
l’únic d’aquestes magnituds 
que s’estarà fent en tot l’estat 
durant aquests dies, li dóna un 
valor molt gran que també fa 
atraure la gent.  

L’únic en tot l’estat?
Sí, perquè la federació no per-
met jugar durant els mateixos 
dies qualsevol altre Torneig 
d’aquest tipus en tot l’estat, i 
només se’n pot jugar un per 
país. En aquest sentit doncs, 
és molt que t’adjudiquin una 
data per a organitzar un tor-
neig. De fet, ens vam haver 
d’esperar durant vuit anys per 
a què ens donessin una data, 
però hi ha clubs amb trenta o 
quaranta anys que s’estan es-
perant. Així doncs, aquesta és 
una oportunitat que no es pot 
deixar passar i l’hem d’aprofi-
tar.

Durant aquests dies previs 
també heu organitzat altres 
activitats... 
Nosaltres pensem que cal 
apropar el tennis, no només 
a través del torneig, sinó fent 
que el tennis vagi a la gent. 
Per això, vam traslladar una 
pista de tennis a la plaça de 

Cal Font, per tal que el públic 
ho vegi, poder fer promoció 
i crear moviment, implicar 
alumnes de l’escola. En fem 
una valoració molt bona.

A banda de la part mera-
ment competitiva, quins són 
els objectius del torneig?
L’empresa Top Tennis va cre-
ar una seqüència de compe-
ticions adaptades a les edats 
evolutives de cada jugador. 
Així, un dels principals objec-
tius que tenim en els clubs de 
base on treballem és educar a 
través de l’esport, ja que cre-
iem que som educadors i te-
nim la obligació de transmetre 
uns valors. Les competicions 
doncs són importants, perquè 
porten uns valors implícits, 
més enllà dels que sempre es 
tenen en compte, sinó tam-
bé com treballar la frustració, 
com reaccionar davant de l’er-
ror, com explotar les virtuts, 
com treballar les carències, 
com estructurar la jugada i 
preparar el partit, quin treball 
es pot fer posteriorment als 
entrenaments... i per això ho 
hem fraccionat per edats, per-
què en cada edat es veu dife-
rent, no és el mateix un nen 
de deu anys que un de quatre. 
I en aquesta línia es troba el 
torneig organitzat, ja que el 
torneig ITF seria la part final 

“Aquest serà l’únic 
torneig d’aquestes 
magnituds que es 
jugarà en tot l’estat 
durant aquesta se-
tmana, sent això un 
gran reclam”
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Manchón entrena dues de les 
promeses del tennis estatal femení

Garbiñe Muguruza està cridada a ser una de les millors jugadores del futur tenístic.

d’aquesta seqüència. Els va-
lors que treballem en el dia a 
dia són els què volem que es 
vegin en el torneig, per això hi 
impliquem els nens de l’escola 
i organitzem un clínic amb al-
guns jugadors, preparant unes 
fitxes per als alumnes a tra-
vés del psicòleg esportiu, on 
ells aprenen a visualitzar que 
passa dins d’un partit i com es 
comporta el jugador. 

I això també ho feu arribar a 
les escoles...
Hem aconseguit que els va-
lors que es poden transmetre 
a través del tennis arribin a 
les escoles, gràcies a la visi-
ta, durant els dies de torneig, 
de més de mil alumnes d’es-
coles de la comarca. Aquests 
alumnes estaran tutelats, els 
explicarem què és el torneig, 
quins jugadors veuran, què és 
l’ATP... per tal que no sigui ar-
ribar, veure un partit i marxar, 
sinó que després del partit, es 
tornarà a treballar a l’aula l’ex-
periència que han viscut.

Activitats com aquestes han 
fet el tennis més popular?
Un dels èxits més grans que 
ha tingut el Club de Tennis 
Montbui, l’empresa Top Tennis 
i l’ajuntament montbuienc, és 
fer possible que entre aques-
tes tres forces s’hagi fet arribar 
el tennis a tothom, podent-lo 
practicar a uns preus assequi-
bles, pel que fa al tennis base, 
i això no és fàcil. Quan parlem 
de tennis d’elit però, és molt 
diferent, ja que l’envergadura 
no és la mateixa, els viatges, 
els tornejos, són molts més i 
requereix un servei diferent i 
un equip més ampli.

Què és el més difícil per als 
organitzadors, preparar un 
torneig com aquest?
El més difícil de tot és el fi-
nançament, perquè estem en 
una època molt difícil. Sí que 
hem estructurat el tema eco-
nòmic de manera que facili-
ti als col·laboradors la seva 
participació i hem fet que el 
100% del finançament, que és 
d’empreses privades, retorni a 
les empreses privades. L’any 
passat ens vam gastar 44.500 
euros en organitzar el torneig, 
es van facturar 42.000 euros 
d’empreses privades, la res-
ta els va posar l’empresa Top 
Tennis, doncs tot els diners es 
van gastar en empreses de la 
comarca de l’Anoia. En aquest 
sentit, l’empresa Top Tennis 
no es beneficia del torneig, 
sinó que hi inverteix. Tenim 
molt clar que tots els diners 
que generi el torneig es rever-
teixin a la comarca. Segons 

les dades del darrer torneig, 
dels 44.500 euros, més de 
100.000 van revertir després a 
la comarca.

I el més gratificant?
El més gratificant de tot és 
veure que els alumnes de 
l’escola i la gent que s’estima 
aquest esport, s’hi bolca, hi 
col·labora i hi donen suport. 
Es necessiten molts volunta-
ris i sempre tenim molta gent 
implicada. Els alumnes estan 
molt emocionats i això és el 
millor premi que es pot tenir 
després de tanta feina. 

Arran de l’organització del 
torneig, quina és la situació 
econòmica que percep a la 
comarca?
La situació a la comarca pen-
so que és pitjor que els darrers 
anys. Tot i que agraeixo a tots 
els espònsors la feina que fan

que sabem que no és fàcil, 
però cada vegada costa més 
trobar finançament, i respecte 
l’any anterior, l’esponsoritza-
ció és més baixa. Això també 
ens serveix com a motivació 
per a ser un dels millors es-
deveniments de la comarca 
però, per a què les empreses 
hi apostin, però sabem que la 
situació no és fàcil per a ningú. 
Intentem ajudar als espònsors 
que col·laboren amb el retorn 
econòmic del què parlàvem. 

És aquesta la consolidació 
del torneig a la comarca?
Penso que hem d’anar pas a 
pas, a poc a poc. Evidentment 
estem molt contents de poder 
fer una segona edició, però 
tampoc parlaria de consolida-
ció, perquè cada any és més 
difícil. Sí que és cert que la ITF 
ens va atorgar aquesta setma-
na i cada any tindrem aquesta 
setmana per realitzar-lo, però 
una altra cosa és que es pugui 
realitzar a la nostra comarca 
o s’hagi de fer en un altre lloc 
de l’estat, tot i que el nostre 
objectiu és que es faci sem-
pre aquí. Consolidació? No ho 
sé, potser quan portem quinze 
o més anys organitzant-lo et 
diré que sí, però de la manera 
que estan les coses i sent tant 
difícil no voldria dir consolida-
ció. De moment, esperem tor-
nar l’any que ve.

“Segons les dades 
extretes del darrer 
torneig, dels 44.500 
euros de despesa, 
més de 100.000 van 
revertir després a la 
comarca”

Silvia Soler és una de les tennistes que porta l’empresa Top Tennis.

Garbiñe Muguruza i Silvia So-
ler són dues de les jugadores 
amb més projecció del pano-
rama tennístic estatal, i Arcadi 
Manchón, amb l’empresa Top 
Tennis, juntament amb Alejo 
Mancisidor, és un dels seus 
entrenadors. Garbiñe Mugu-
ruza Blanco és una jugadora 
de tennis profesional que va 
començar a jugar amb només 
tres anys. S’ha format tennís-
ticament a l’Acadèmia Brugue-
ra de Barcelona. El seu millor 
rànquing individual a la WTA 
ha estat fins ara, el número 72, 
que va aconseguir aquest mes 
de maig. Pel que fa a dobles, 
ha arribat fins al lloc 191. En 
la seva, de moment, curta car-
rera, ja ha aconseguit set tor-
nejos ITF, fins l’abril del 2012, 
apareixen per primer cop en 
un torneig WTA l’any passat 
al Sony Ericsson Open, on va 
eliminar la cap de sèrie, Vera 
Zvanoreva, exnúmero 2 del 
món, com també l’exnúmero 
10, Flavia Pennetta, abans de 
ser eliminada per la guanyado-
ra del torneig, Agnieszka Rad-
wanska. A més, durant aquests 
dies es troba disputant les pri-
meres fases del prestigiós tor-
neig francès, Roland Garros. 
Muguruza és doncs una de les 
jugadores cridades a destacar 
en el panorama tenísitic inter-
nacional.
Pel que fa a Silvia Soler, aques-
ta tennista nascua a Elx,  enca-

ra no es troba dins del circuit 
WTA, però sí que ha aconse-
guit guanyar tres títols del cir-
cuit ITF; d’una banda, aquest 
any i l’any passat va aconse-
guir arribar a primera ronda a 
l’Australian Open, mentre que 
al 2011 es va quedar en sego-
na ronda del Roland Garros. 
Pel que fa a Wimbeldon, l’any 
2012 va acabar també en se-
gona ronda, mentre que el ma-
teix any i el 2011 va acabar a 
tercera ronda de l’US Open. 
Aquesta jugadora també és 
entrenada per Alejo Mancisidor 
i Arcadi Manchón.

Esforç i valors
Manchón destaca la feina feta 
amb aquestes jugadores, que 
es troben dins del món pro-
fessional del tennis, pel què 
el nombre de viatges que fan 

al llarg de l’any equival, gaire-
bé, en donar una volta i mitja 
a l’hemisferi, ja que comencen 
la temporada a Austràlia, i des-
prés de voltar per arreu, l’aca-
ben de nou, a l’Àsia. En aquest 
cas, i a diferència del tennis 
base, com comenta Manchón, 
el nombre d’hores d’entrena-
ment arriba fins a les set dià-
ries, i cal un equip humà molt 
més ampli, amb entrenadors, 
psicòlegs, fisioterapeutes... tot 
i que el premi per a participar 
amb èxit en un dels tornejos 
en què prenen part és molt 
elevat, ja que com comenta 
l’entrenador, han d’aconseguir 
finançar-se i guanyar-se la vida 
en una carrera esportiva, com 
en el cas de molts esportistes, 
que acostuma a ser de curta 
durada, pel desgast físic que 
provoca.
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En nou dies de competició es decidirà el campió absolut del 
Torneig Internacional Arcadi Manchon de tennis. La compe-
tició, puntuable per a l’ATP, s’engegarà amb la ronda prèvia 
demà dissabte 1 de juny. Dels 64 participants en sobreviuran 
només 32 per al quadre final que arrenca dimarts 4 de juny. 
Durant la resta de la setmana hi haurà el cribatge de les dues 
primeres rondes, els quarts de final, les semifinals i la final 
que es disputarà la jornada del diumenge 9 de juny. La final 
de dobles, d’altra banda, serà el dia 7 a la tarda.

Calendari de la competició

Dissabte 1 de juny
9h. Inici del torneig (fase prèvia). Es jugaran partits consecu-
tius aproximadament fins a les 20h.

Diumenge 2 de juny
9h. Inici del torneig (fase prèvia). Fins a les 20h.

Dilluns 3 de juny
10:30h. Inici última ronda (fase prèvia). Fins a les 21h.

Dimarts 4 de juny
10:30h. Inici quadre final individuals i inici dels dobles. Fins 
a les 21h.

Dimecres 5 de juny
12h. Quadre final individuals i dobles. Fins  a les 21h.

Dijous 6 de juny
12h. Quadre final individuals i dobles. Fins a les 18h.

Divendres 7 de juny
13:30h. Quadre final individuals
19:30h. Final de dobles.

Dissabte 8 de juny
10:30h. Semifinals individuals. Durant tot el dia.

Diumenge 9 de juny
9h. Mini Tennis i final del Circuit Juguem. Fins a les 11h.
11:30h. Final individuals.

Només 32 tennistes estaran 
l’1 de juny a la graella del Tor-
neig Internacional Arcadi 
Manchón. Esportistes que 
formen una autèntica Torre 
de Babel, provinents de tots 
els racons del planeta i que 
aterraran a les pistes del CT 
Montbui amb l’objectiu d’ex-
hibir el seu talent i escalar 
en el rànquing de l’ATP. El 
propi Arcadi Manchón, direc-
tor i organitzador del Torneig 
amb l’equip Top Tennis, ex-
plica que «són joves que al 
llarg d’aquestes setmanes 
disputen diversos tornejos de 
la ITF a l’Estat i que tenen 

aquí una bona opció per co-
mençar».
La procedència dels tennistes 
que fan cap a Montbui és molt 
diversa: a part del contingent 
català i de la resta de l’Estat, 
arriben competidors dels cinc 
continents, amb un impor-
tant contingent de l’Europa 
de l’Est, escandinaus, cana-
dencs, americans, xinesos i 
japonesos. Entre les inscrip-
cions, que ben aviat es faran 
públiques, hi figuren també 
jugadors kazakhs, filipins i 
d’altres països asiàtics, que 
no són pas una nota exòtica. 
El seu objectiu és ser a la final 

del dia 9, que a més de la re-
compensa econòmica suposa 
una projecció en el rànquing.
En l’edició del 2012, les op-
cions dels tennistes catalans 
van ser vives fins les semifi-
nals, quan Jordi Samper-Mon-
tana va caure contra el que 
seria sots-campió, Alexander 
Lobkov. José Checa-Calvo, 
l’altre semifinalista estatal, va 
sucumbir contra el futur cam-
pió, Taro Daniel. Ara, queden 
poques setmanes per decidir 
qui d’aquest quadre multico-
lor de tennistes s’emportarà el 
Torneig Arcadi Manchón.

Talent que ve de tot el món

Activitats complementàries
Divendres 31 de maig
16h. Sorteig del torneig.

Dijous 6 de juny
18h. Clínic amb discapacitats 
psíquics.
Amb la coŀlaboració de la 
Fundació Privada Àuria.
19h. Partit en cadira de rodes 
dels Campions d’Espanya.

Diumenge 9 de juny
13h. Sorteig Wimbledon
Sorteig del viatge a Londres, 
l’hotel i les entrades per a la 
pista Central de Wimbledon, 
gentilesa de Viatges Agora 
Destins.

TOT EL DIA. Recollida d’ali-
ments.
Durant tota la jornada es farà 
la recollida d’aliments en col.
laboració amb Càritas. Clínic amb discapacitat psíquics de l’any passat
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 Torneig Arcadi Manchón                      Open evvo                             

Durant els 8 dies de compe-
tició del Torneig Internacional 
Arcadi Manchón, l’entorn del 
CT Montbui no es limitarà a 
ser l’escenari de partits de 
tennis. L’objectiu principal 
d’aquest esdeveniment és 
conjuminar l’esport de compe-
tició amb les activitats solidà-
ries que signifiquen un valor 
afegit i la promoció de valors 
personals. L’any passat, un 
dels actes més ben acollits pel 
públic van ser els partits d’ex-
hibició de campions tennístics 
en cadira de rodes. Un crit a 
la pràctica de l’esport sense 
barreres. Enguany, previst per 
a la tarda del dijous 6 de juny, 
hi haurà un clínic per a disca-
pacitats físics, de 6 a 7. Just 
després, es repetirà el matx 
entre campions en cadira de 
rodes. L’entrada per a aquesta 
activitat, com per a tots els es-
deveniments programats per 
al torneig, serà gratuïta.
Abans de l’arrencada del tor-
neig, que es disputarà entre 
els dies 1 i 9 de juny, hi ha pre-
parats una sèrie d’actes per 

donar a conèixer els esdeveni-
ments i atansar la pràctica del 
tennis a tots els sectors de la 
població. És el cas de la jorna-
da de Tennis al Carrer que tin-
drà lloc a Igualada, a la Plaça 
de Cal Font, el dia 25 a la tar-
da, de 18 a 20 hores. Al juny, 
i al llarg de les diverses jorna-
des, personalitats del món del 
tennis seran a les pistes de 
Montbui, per donar recolza-
ment a l’organització d’aquest 
torneig a càrrec de Top Tennis 
i ressaltar també els valors 
de compromís social, espor-
tivitat i sacrifici que implica la 

La competició i la solidaritat es donen la mà

pràctica d’aquest esport i que 
són també els de l’escola. Un 
compromís social que s’estén 
no només a la promoció de 

l’esport per als més joves —la 
matinal de la final del torneig 
hi haurà, de 9 a 11 hores, una 
exhibició de minitennis—, sinó 

també a l’esforç solidari per 
proveir de recursos els més 
necessitats. 
Per això, l’organització ani-
ma a tothom a participar en 
la darrera jornada del torneig, 
el mateix diumenge dia 9 de 
juny, a la recollida d’aliments 
solidària que es farà a les ma-
teixes pistes del CT Montbui. 
L’acapte d’aliments es dirigeix 
primordialment a aconseguir 
llegums, arròs i oli per a pro-
veir els bancs de queviures. 
L’objectiu és que la celebració 
d’un esdeveniment esportiu 
sigui sinònim de cooperació i 
de treball en equip per a millo-
rar les condicions de vida de 
la població, una funció social 
que ha de complir sempre l’es-
port i a la que es vincula tam-
bé Top Tennis.

Les instal·lacions 
del Club Tennis 
Montbui acolliran 
durant aquests dies 
el torneig i la resta 
d’actovitats que es 
duran a terme, com la 
recollida d’aliments i 
elel clínic per a disca-
pacitats psíquics

www.servisimo.es
Servisimó, S.L. Igualada

08700 Igualada
Alemanya,17
Tel. 93 805 21 17
Fax 93 805 42 31

Tàrrega
25300 Tàrrega
Av. Barcelona, 19
Tel. 973 31 34 06
Fax 973 31 34 10

Mollerussa
25241 Golmés
Polígon Golpark
Tel. 973 60 29 63
Fax 973 60 25 51

Últimes unitats de quilòmetre 0 
d’AUDI A3 i AUDI A4 fins a 
11.000€ de descompte i des de 
50€/mes amb 2 manteniments 
de regal. 
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Bellprat es transforma de nou 
en el primer Book-town català

BELLPRAT / REDACCIÓ

Bellprat, Vila del Llibre, estre-
na estació, la primavera, i ho 
fa amb una sisena edició ple-
na de novetats que es podran 
descobrir al llarg de tot el dia, 
on més de 40 editorials inde-
pendents presentaran moltes 
de les seves novetats editori-
als, aquest proper diumenge 2 
de juny. Vuit botigues de vell 
amagades en els seus car-
rerons us oferiran llibres de 
moltes temàtiques i èpoques. 
La música ressonarà per tot 
el municipi amb els contrastos 
de les cercaviles i de l’òpera, 
contacontes infantils, tallers, 
poesia i centres d’interès per 

a totes les edats. El perio-
dista Lluís Foix farà el parla-
ment d’obertura a les onze del 
matí del diumenge i, a partir 
d’aquell moment, en cinc es-
cenaris aniran passant les 
presentacions de llibres tan 
variats en la seves temàtiques 
com Sa salut, amb el Dr. Pros, 
la Caverna mediàtica del Jofre 
Llombart o la darrera novel·la 
de la Blanca Busquets, l’Opti-
misme de l’Eduard Biosca i el 
descobriment que les Prince-
ses també es tiren pets, per 
als més menuts. També s’ho-
menatjaran les centenàries fi-
gures del desaparegut Salva-
dor Espriu i de Joana Raspall.

Els carrers de Bellprat tornaran a omplir-se de literatura.

Aquesta és una part del sól on s’havia de construir la zona industrial.

La justícia dictamina contra el 
projecte industrial de Collbató
COLLBATÓ / REDACCIÓ

Després de sis anys de lluita, 
el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya ha dictami-
nat contra el macroprojecte in-
dustrial de Collbató promogut 
per l’anterior govern munici-
pal.  Els terrenys, doncs, tor-
nen a ser agrícoles i Collbató 
s’ha salvat gràcies a l’esforç 
de veïns (1200 al·legacions) i 
entitats. En primer lloc s’anul·-
la la resolució del llavors con-
seller Joaquim Nadal, que va 
estimar el recurs d’alçada in-
terposat per l’ajuntament de 
Collbató i que va autoritzar in-
crementar l’alçada de les naus 
industrials i ampliar els usos 
admissibles al Polígon. La 
sentència confirma la doctrina 
del Tribunal Suprem i declara 
que “el Conseller no podia es-
timar aquest recurs d’alçada 

atès que el planejament ge-
neral té rang de Reglament, 
i contra els Reglaments no 
resulta admissible un recurs 
d’alçada en via administrativa 
havent d’impugnar-se directa-
ment davant dels Tribunals”.
Per altra banda, el Tribunal 
Superior de Justícia anul·la el 
conveni urbanístic que va ori-
ginar la requalificació del sòl 
per incórrer en “desviació de 
poder atès que els seus fins 
(obtenció de 6 milions d’euros, 
obtenció del 10% del sostre 
edificable, etc.) són finalitats 
irregulars alienes a l’ordena-
ció urbanística del municipi”.
Finalment doncs, en base a 
aquesta argumentació dicta-
mina la “nul·litat de ple dret de 
la modificació puntual del 
PGOU de Collbató Ginesteres 
II.”

Carme va celebrar  
un any més 
diumenge passat, les 
Caramelles infantils 

Vallbona recorda el mestre 
Masclans en una exposició El CRIP inicia el segon curs 

internacional de paleontologia
HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El proper dilluns 3 de juny s’ini-
ciarà al Centre de Restauració 
i Interpretació Paleontològic el 
curs “Quantitative Cladistics 
and Use of TNT”, que perme-
trà als participants profundit-
zar en els mètodes d’anàlisis 
de les dades obtingudes en 
els materials paleontològics. 
Al curs hi assistiran al voltant 
de 20 alumnes provinents 
d’arreu del món. La durada 
d’aquest curs, organitzat per 
l’empresa Transmitting Sci-
ence, serà de 4 jornades i els 
alumnes s’allotjaran a l’alberg 
de Can Roviralta, que forma 
part del projecte CRIP.
Cal destacar també que el 
CRIP ja té programats un con-
junt d’activitats familiars, for-
matives i d’especialització per 
a la resta de l’any que es po-
den trobar al web www.crip.cat
D’altra banda, amb la partici-
pació de l’empresa Transmit-
ting Science es desenvolupa-
ran un total de quatre cursos 
més de caràcter internacional 
adreçats a científics i profes-
sionals de la paleontologia. 

Aquests cursos són, “History 
of Life”, “Introduction to geo-
metric morphometrics”, “Ge-
ometric morphometric and 
philogeny” i “The use of philo-
genies in he study of macroe-
volution”.
A més a més, es durà a terme 
el curs de la Institució Catala-
na d’Història Natural (ICHN), 
“Gairebé Humans. La recerca 
sobre els hominoïdeus fòssils 
de Catalunya”, a més de poder 
participar al I Simposi Interna-
cional 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 Nacio-
nals d’Escòcia, l’Institut Smith-
sonian dels EEUU, l’Escola de 
Conservació i Restauració de 
Béns Culturals de Catalunya 
i les empreses Transmitting 
Science i Escuela Taller de 
Restauración Paleontológica.
Finalment, Natura Viva – Na-
tura Fòssil prepara una sèrie 
de tallers i cursos divulgatius 
orientades a apropar aquesta 
biodiversitat que ens envolta a 
tots els públics amb l’objectiu.

La documentació cedida a l’ajuntament va ser exposada durant les Festes del Roser.

VALLBONA D’ANOIA / REDACCIÓ

“Esperem que la història li 
doni un lloc d’honor i que ser-
veixi d’exemple a les actuals i 
les futures generacions”. Amb 
aquestes paraules,   Francisco 
Vilarrubí segellava la donació 
dels fons documental Josep 
Masclans a l’Arxiu Municipal 
de Vallbona d’Anoia.
Vilarrubí, de 88 anys i exalum-
ne de Masclans, va conservar, 
ordenar i classificar documen-
tació diversa del mestre més 
admirat a Vallbona, la qual 
va rebre dels seus familiars. 
Diumenge passat, en un acte 
solemne emmarcat en les em-
blemàtiques Festes del Roser, 
va cedir, a títol gratuït, aquest 

fons de gran valor documental 
a l’arxiu municipal. 
La cessió oficialitzava el com-
promís de l’ajuntament a pre-
servar i divulgar el ric llegat 
pedagògic, però també humà, 
social i cultural, que Josep 
Masclans Pascual (1878-
1962) va deixar al poble du-
rant els divuit anys que hi va 
exercir, des del 1921 fins al 
1939, any en què va ser re-
presaliat a Burgos.
L’acte de donació es va fer 
a l’ajuntament, en una Sala 
d’Exposicions plena de gom a 
gom, mostra inequívoca que 
Vallbona no oblida un mestre 
que hi ha imprès una petjada 
inesborrable.

CARME / REDACCIÓ

El passat diumenge 25 de 
maig es va celebrar a Carme 
la 6a edició de les Carame-
lles Infantils. Els nens i ne-
nes, alumnes de l’Escola de 
Carme, van fer del diumenge 
al matí, un dia ben especial 
per tots els carmetans i car-
metanes. Acompanyats de les 
directores del cor, la Sílvia, la 
Cristina i la Vanessa, els can-
taires van recórrer els carrers 
del municipi oferint els seus 
cants divertits i fins i tot molt 
gesticulats. Aquest any algu-
nes de les cançons que es van 
interpretar van ser, “Make tue 
papa”, La cançó de les bana-
nes,  Dins la fosca, “Epo e tai”, 
Si tu vas al cel, La cançó de 
l’alegria, L’encostipat, La truita 
i La petita granoteta.
La diada es va iniciar a les 
onze del matí sota la balco-
nada de l’ajuntament, moment 
que el grup de caramellaires 
va aprofitar per cantar el re-
pertori complert al costat de 
l’estendard  del Cor de Ca-
ramelles de Carme de l’any 
1935. Després van seguir pels 
carrers del poble, passant per 
la plaça de l’església i altres 
llocs significatius. 

Més de 150 ciclistes 
en la setena edició 
de la cursa de BTT 
Malalts de Bici

PIERA / REDACCIÓ

El passat diumenge 26 de 
maig es va celebrar la setena 
edició de la cursa de BTT Ma-
lalts de Bici de Piera, puntu-
able a la Xallenger Penedès-
Anoia. A les nou del matí, el 
grup de 152 corredors inscrits 
a la cursa van iniciar la sortida 
des del passeig del Gall Mu-
llat, pedalejant un recorregut 
de 31 quilòmetres, amb un 
desnivell acumulat de 989m. 
Amb una excel·lent coordina-
ció per part de l’ADF de Pie-
ra, Protecció Civil, Bombers 
de Piera, Mossos d’Esquadra 
i Policia Local, la cursa va re-
bre el guanyador abans de 2/4 
d’onze del matí, mentre que 
els últims participants creua-
ven la meta al voltant de les 
dotze del migdia. L’entrega de 
premis als tres millors classifi-
cats de cada categoria va anar 
a càrrec d’autoritats de l’ajun-
tament i els organitzadors de 
la cursa, Malalts de Bici, Di-
nàmic Fitness i el suport de 
l’ajuntament de Piera.
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Masquefa es prepara per a viure un 
cap de setmana farcit d’activitats

Acrobàcies, inflables i moltes més activitats ompliran el cap de setmana.

MASQUEFA / REDACCIÓ

Aquest primer cap de setma-
na de juny estarà ple d’activi-
tats a Masquefa. Amb el lema 
‘En cap cap cap el que cap 
en aquest cap de setmana’, 
la vila es disposa a viure tres 
intensos dies en què celebrarà 
el Dia Mundial del Medi Ambi-
ent, la vuitena Fira de la Infàn-
cia i la Joventut i la Festa de 
l’Esport. 
El cap de setmana arrancarà 
ja avui divendres, amb diver-
ses propostes per celebrar el 
Dia Mundial del Medi Ambient. 
De les cinc a les set de la tarda 
es faran activitats que perme-
tran conèixer el gas natural. Hi 
haurà un inflable, un taller de 
reciclatge dels usos del gas 
a la llar, un berenar i un punt 
d’informació de la companyia 
Gas Natural. L’endemà, dis-
sabte, a partir de 2/4 de dotze, 
es podrà participar en la res-
tauració d’espais urbans plan-
tant-hi arbustos i flors. A més 
de les deu del matí a la una 
del migdia, i de les quatre a 
sis de la tarda, es faran visites 
guiades al Centre de Recupe-
ració d’Amfibis i Rèptils de Ca-
talunya (CRARC), que seran 
gratuïtes per a les persones 
empadronades a Masquefa. 
Els no empadronats podran 
recollir un val de descompte 
en el punt d’informació de la 
fira. 
També dissabte tindrà lloc la 
vuitena edició de la Fira de 

la Infància i la Joventut. Or-
ganitzada per l’ajuntament i 
les entitats, amb el suport de 
diversos voluntaris, la fira ofe-
reix als infants, els joves i les 
seves famílies la possibilitat 
de gaudir de tota una jornada 
lúdica i festiva a l’aire lliure, 
amb nombroses activitats, ta-
llers i actuacions relacionades 
amb l’educació i el lleure. La 
iniciativa els permetrà conèi-
xer les diferents entitats i ins-
titucions que organitzen tot 
l’any aquestes propostes d’oci 
i educatives a Masquefa.

Festa l’Esport
Finalment, diumenge 2 de 
juny, Masquefa se sumarà a 
la Festa de l’Esport amb una 

doble cursa popular, la sisena 
cursa organitzada per l’ajunta-
ment, de 2,2 quilòmetres, i la 
catorzena Cursa Popular de 
Can Parellada, de 5,6 quilò-
metres, que es correran simul-
tàniament. Ambdues sortiran 
a les deu del matí i comença-
ran i acabaran al poliesportiu.
Les inscripcions anticipades, 
amb un preu simbòlic d’un 
euro es van tancar ahir dijous 
30 de maig. Per a la cursa de 
Can Parellada encara es po-
den fer les inscripcions trucant 
al 629 33 77 03. Fins als sis 
anys, la inscripció és gratuï-
ta. A més, es pot inscriure el 
mateix dia de la cursa, de les 
nou a 3/4 de deu del matí, al 
poliesportiu.

Els Falcons de Capellades en la seva actuació de diumenge passat.

Els Falcons de Capellades 
actuen a la Ciutat comtal
CAPELLADES / REDACCIÓ

El passat dissabte a la tarda, 
els Falcons de Capellades   
es van desplaçar a la ciutat 
comtal convidats pels Falcons 
de Barcelona, dins la Festa 
Catalana, que cada dissabte 
a la tarda durant  tres mesos 
organitzen un programa d’ac-
tivitats relacionades amb els 
elements culturals més impor-
tants de Catalunya, que a més 
tenen locució multilingüe per 
permetre gaudir tant a ciuta-
dans barcelonins com a turis-
tes i visitants forans.
Aquest dissabte van actu-
ar davant de la Catedral de 
Barcelona, els Falcons de 
Barcelona, els Falcons de 
Capellades i els Gegants de 
Sant Jaume. Davant d’un gran 
nombre de públic, els Falcons 
de Capellades van fer la seva 
millor actuació des de la seva 
recent creació, la més jove de 
totes les colles falconeres de 
Catalunya, ja que encara no 
ha arribat al seu primer any 
de vida. Van començar amb la 
seva presentació, figura molt 
vistosa pel gran nombre de 

falcons que la formen, dues 
Pires de 3x3 molt ben exe-
cutades ja que la colla estar 
treballant més pisos, després 
una de les figures més difícils 
per la colla una Tripira de 4x4 
amb un pilar de 3 al mig, sens 
dubte la més aplaudida, i per 
acabar les últimes, una Escala 
de 7 molt treballada, era el pri-
mer cop que sortia a plaça, els 
falcons molt emocionats per 
haver-la superat, van acabar 
amb 3 avions de 3 molt ven 
executats.
Els Falcons de Capellades 
molt satisfets dels resultats, 
que des del febrer no han pa-
rat, han demostrat que van a 
bon ritme, el seu creixement 
com a colla els ha fet aconse-
guir els seus objectius.
Aquest divendres al vespre 
tornen a tenir actuació, aquest 
cop a casa seva dins de les 
Festes del Carrer, juntament 
amb les entitats del poble.
També estan treballant pel seu 
aniversari, que el celebraran 
el diumenge dia 30 de juny a 
casa seva, aprofitant la seva 
riquesa en entitats culturals. 

Els Mossos detenen 
un home per robatori 
amb força en un 
domicili de Masquefa
MASQUEFA / REDACCIÓ

Agents de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra 
van detenir diumenge passat, 
un home de 26 anys, veí de 
Sant Boi de Llobregat i nacio-
nalitat espanyola, com a pre-
sumpte autor de dos delictes 
de robatori amb força, un a 
l’interior d’un domicili i l’altre, 
a l’interior d’un vehicle. Els 
fets es remunten al passat 27 
d’abril quan es va produir un 
robatori amb força a l’interior 
d’un vehicle que estava esta-
cionat en el pàrquing d’un cen-
tre comercial de Barcelona. 
L’autor del robatori, entre al-
tres coses, va sostreure unes 
claus del domicili del propieta-
ri, situat a Masquefa, on l’autor 
del robatori s’hi va desplaçar, 
però no va poder sostreure 
cap objecte en veure’s sorprès 
pel fill de la víctima.

Tous rep la visita durant dos 
dies dels veïns francesos
TOUS / REDACCIÓ

Un any més a Tous s’ha vis-
cut un cap de setmana intens, 
acollint els amics francesos de 
Pisieu i Revel-Tourdan. La plu-
ja no els va espantar i dissabte 
al punt de dinar, arribaren en 
autocar els amics de la regió 
de la Dauphiné per compartir 
els actes que la Comissió de 
l’Agermanament havíem pre-
parat. A mitja tarda, en el lo-
cal de l’Adeco, l’alcalde David 
Alquezar els donava la ben-
vinguda amb unes paraules 
que foren correspostes per la 
presidenta del Jumelage Gisè-
le Thibaud-Méret; i es va pro-
jectar un DVD amb imatges 
de Sant Martí de Tous i del 
l’entorn. Acte seguit a l’esglé-
sia assistiren a una celebració 
d’acció de gràcies bilingüe 
que va oficiar el Pare Miquel. 
Al vespre va tenir lloc a l’Ate-
neu el sopar de germanor amb 

espectacle inclòs a càrrec de 
Shake it, Escola de dansa Do-
lores López i la guitarra d’Isa-
ac acompanyant la veu de 
Judith.
El diumenge al matí es pro-
cedí a la visita guiada de les 
interessants descobertes ar-
queològiques de l’abric Roma-
ní. Després del dinar familiar 
a les respectives cases aco-
llidores, se’ls portà a visitar 
el Poble Espanyol, concloent 
la festa en un típic restaurant 
català. 
A mig matí de dilluns, des-
prés de la fotografia de rigor i 
de cantar el cant dels adéus, 
els amics francesos van aco-
miadar els catalans amb un 
cant que havien preparat per 
aquesta ocasió, seguit de la 
mateixa cançó en versió ca-
talana. Malgrat el temps però, 
es va poder gaudir de la visita i 
ja es prepara la següent.

ERC Capellades reclama la 
compra d’un desfibril·lador
CAPELLADES / REDACCIÓ

Segons el comunicat distribuït 
per la Policia Local de Cape-
llades, “La mort sobtada és 
un problema de primera mag-
nitud que a l’any es cobra la 
vida de milers de persones a 
tot el món, ataca a nens, jo-
ves i adults. L’existència de 
desfibril·ladors semiautomà-
tics per a  personal no sani-
tari en llocs públics, així com 
la formació en les tècniques 
bàsiques de recuperació car-
diopulmonar, aconseguirien 
salvar un elevat percentatge 
de les persones que pateixen 
una aturada cardíaca. Per 
arribar a aquest objectiu el 
desfibril·lador ha d’arribar en 

els primers 4 minuts. A la Po-
licia Local de Capellades ens 
hem format per utilizar-lo, ara 
necessitem un.”
ERC mostra una vegada més 
la seva preocupació per la 
poca efectivitat de l’equip de 
govern en la solució d’aquest 
problema. Àngel Soteras, re-
presentant d’ERC, ve recla-
mant l’esmentat desfibil·lador 
des de l’estiu passat ja que 
amb una inversió relativament 
petita i que pot salvar vides en 
molt pocs minuts. 
ERC proposarà al proper Ple 
la inclusió de la compra imme-
diata del desfibril·lador sense 
que això suposi la interrupció 
de la campanya. 
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L’Escola de Música i la 
Llar d’Infants graven un disc
CALAF / REDACCIÓ

Petits i grans podran gaudir 
d’una tarda musical i ben en-
tranyable el proper dimecres 5 
de juny, a la sala d’actes mu-
nicipal de Calaf. I és que els 
alumnes de l’Escola Municipal 
de Música i els de la Llar d’In-
fants interpretaran diverses 
peces del CD “Les cançons 
de la Boireta”, en un concert 
que a la vegada servirà tam-
bé per cloure el present curs. 
“Les cançons de la Boireta” 
és un projecte conjunt dels 
dos centres, un CD que recull 
nombroses cançons populars 

infantils, interpretades i canta-
des pels alumnes calafins d’un 
gran ventall d’edats. 
L’enregistrament es va fer du-
rant els mesos de març i abril 
a l’Escola Municipal de Música 
i a l’estudi de gravació de Jordi 
Fitó, a Mirambell. El dimecres 
5 de juny es podrà escoltar 
en directe una selecció de les 
divertides peces, i a més tot-
hom qui vulgui podrà adquirir 
el disc al vestíbul de la matei-
xa sala d’actes. El concert co-
mençarà a les set de la tarda i 
és gratuït i obert a tothom qui 
vulgui assistir-hi.

El diputat, amb l’alcaldessa, el primer tinent d’alcalde i el regidor d’esports de l’ajuntament.

El diputat de l’Àrea d’Esports, 
Josep Salom visita Calaf
CALAF / REDACCIÓ

El diputat d’Esports de la Di-
putació de Barcelona, Josep 
Salom, juntament amb el co-
ordinador d’aquesta àrea, Da-
niel Laga, van desplaçar-se di-
jous passat a l’ajuntament de 
Calaf. El motiu era mantenir-hi 
una reunió amb l’alcaldes-
sa, Maria Antònia Trullàs, el 
primer tinent d’Alcalde, Joan 
Caballol, i el regidor d’Esports, 
Josep Manel Navarro, per 
parlar d’actuals i futures col-
laboracions. Els representants 
calafins van explicar detalla-
dament les actuacions i acti-
vitats en l’àmbit esportiu, així 
com aquells projectes en els 

quals seria necessari comp-
tar amb el suport explícit de 
la Diputació. Josep Salom i 
Daniel Laga van prendre nota 
d’aquestes necessitats, adqui-
rint el compromís de treballar 
per poder-hi donar recolza-
ment, en la mesura del possi-
ble. Posteriorment es va par-
lar de la festa de lliurament de 
la primera edició dels Premis 
Olímpia de l’Esport – Comar-
ques Centrals Barcelona, un 
acte que tindrà lloc al Casal 
de Calaf el proper 14 de juny 
i que servirà per a reconèixer 
l’esforç d’esportistes de totes 
les edats, així com la impor-
tant tasca de clubs i entitats.

Obertes les matricules per a 
l’Escola Municipal de Música
CALAF / REDACCIÓ

El curs escolar és a punt de 
finalitzar i cal pensar en el vi-
nent. És per això que ja s’ha 
obert el període de matricula-
cions per al curs 2013-2014 a 
l’Escola Municipal de Música. 
El centre educatiu de Calaf, 
homologat des del curs pas-
sat, ofereix classes de sensi-
bilització, d’iniciació, de nivells 
elemental i professional i per 
a adults. Pel que fa a instru-
ments, es pot aprendre a tocar 
el piano, la bateria, el violon-
cel, la trompeta, el trombó, el 
saxo, la flauta travessera, el 
saxo i l’acordió.
L’Escola ofereix diversos com-
plements educatius, com ara 
els grups de cant coral, con-
junts instrumentals, orquestra, 
música de cambra i grup de 

guitarres. A més, s’organitzen 
des del centre diverses audici-
ons trimestrals i temàtiques, el 
concert de Nadal i de final de 
curs, a més de la setmana cul-
tural. Cal recordar també que 
s’ofereix el servei de recollida 
dels alumnes més menuts a 
l’Escola Alta Segarra, i que els 
alumnes de nivell professional 
tenen l’opció de convalidar es-
tudis a l’Institut. 
Les matriculacions es poden 
tramitar fins el proper 12 de 
juny a la Secretaria de l’Esco-
la de Música, els dilluns, dime-
cres, dijous i divendres de les 
quatre de la tarda a les nou del 
vespre. Per a més informació, 
es pot trucar al 93 868 10 10 o 
bé enviar un correu electrònic 
a l’adreça emmcalaf@diba.
cat.

Sant Pere recull 900 euros en 
el concert solidari amb Càritas

ST. PERE SALLAVINERA / LA VEU

La Parròquia de Sant Pere 
Sallavinera va celebrar diu-
menge passat a la tarda un 
concert, que tenia per objec-
tiu recollir fons per a Càritas. 
Hi van actuar Andreu Muxí, 
pianista, i també la formació 
Amics d’Ucraïna i Calaf. L’acte 
va aplegar més d’un centenar 

de persones, que van gau-
dir del concert tant com els 
diversos músics. La tarda va 
transcórrer d’una manera ben 
agradable i va acabar amb un 
berenar de germanor que ha-
vien preparat les famílies del 
poble. En aquest acte benèfic 
es van recollir 900 euros, que 
es van lliurar a Càritas.

El pianista Andreu Muxí i la formació Amics d’Ucraïna i Calaf varen ser els concertistes.

L’Observatori de Pujalt ofereix 
un petit curs d’astronomia

Un moment dels cursos que s’han dut a terme en d’altres ocasions.

PUJALT / REDACCIÓ

Demà dissabte 1 de juny a 
partir de les set de la tarda es 
portarà a terme a l’Observatori 
de Pujalt un petit curs d’astro-
nomia amb observació astro-
nòmica de la mà d’AstroAnoia. 
Entre les set i 2/4 de deu del 
vespre es portarà a terme la 
part teòrica, on es treballaran 
les fases de la Lluna, els eclip-
sis, el per què de les estacions 
al llarg de l’any, el Sistema So-
lar, les estrelles i les galàxies, 
a més d’una mica de cosmolo-
gia.  A partir de les 2/4 de deu 

però serà el moment d’agafar  
energia, tot sopant i observant 
com es van instal·lant els dife-
rents telescopis. Entre les deu 
i 1/4 d’onze del vespre es co-
mençarà l’observació astronò-
mica que s’acabarà passada 
la mitjanit. 
Tota la sessió té un cost de 9 
euros per persona. Les perso-
nes interessades cal que tru-
quin a l’Observatori de Pujalt 
al 93 869 80 22 o 620 136 720. 
Cal recordar que s’ha d’anar 
ben abrigats i cadascú ha de 
portar-se el sopar.

Aquest dissabte 
s’organitza la 
jornada reivindicativa 
“Aturem el Fracking”
ALTA ANOIA / REDACCIÓ

Demà dissabte 1 de juny, la 
població de Tornabous, a l’Ur-
gell, acull una jornada festiva 
i reivindicativa amb el nom 
“Aturem el fracking”, en con-
tra d’aquesta pràctica d’explo-
ració i extracció de minerals 
del subsòl. Així, a partir de les 
deu del matí a la pista vella de 
Tornabous hi haurà una ma-
tinal infantil amb xocolatada, 
tallers, la pintada d’un mural 
reivindicatiu que presidirà la 
jornada, un taller de ioga per a 
nens a càrrec de Neus Caba-
llé i una demostració d’energi-
es renovables a l’abast, amb 
Ricard Guiu. 
A continuació, a partir de les 
dotze del migdia hi haurà la 
xerrada, “Veritats i mentides 
del fracking”, al pavelló poli-
valent. A les dues tindrà lloc el 
dinar popular al mateix pavelló 
i durant la tarda seguiran els 
actes, amb un cafè-concert 
amb Xavier Mayora, a partir 
de les quatre, per seguir a les 
cinc de la tarda amb l’Assem-
blea de la Plataforma Antifrac-
king de Catalunya. La jornada 
festiva posarà el punt i final 
amb actes musicals, amb el 
concert, a les vuit del vespre, 
del grup The Fracking band, 
i a les onze de la nit arribarà 
el punt i final amb el festival 
Aturem el Fracking!, que aco-
llirà les actuacions de Snooze, 
Ressaka i The Pink Goats. A 
més, durant tot el dia hi haurà 
diverses exposicions al pave-
lló polivalent, amb una mostra 
de cuines i forns solars i una 
mostra dels paratges de la co-
marca de la Garrotxa  afectats 
pel fracking, acompanyants de 
textos de Quim Monzó i Quimi 
Portet.

El Casal de Calaf 
celebra el Dia Local 
de la Dansa amb una 
variada mostra
CALAF / REDACCIÓ

Aquest dissabte 1 de juny, el 
Casal de Calaf celebrarà el 
Dia Local de la Dansa, amb 
una mostra durant tot el dia, 
de diferents grups i variats 
estils de dansa que desenvo-
lupen la seva activitat a Calaf 
i rodalies. D’altra banda, diu-
menge 2 de juny, tindrà lloc 
l’espectacle de clown, Rien a 
Dire, amb Leandre Ribera. El 
mateix diumenge, com cada 
primer de mes, hi haurà la ba-
llada de sardanes, amb Sar-
danes Enllaunades, a partir de 
la una del migdia.



L’IHC serà el jutge de la lliga 
davant Liceo i Barça
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’Igualada HC serà el jutge de 
la OK Lliga en les dues jorna-
des que queden, jugant a la 
pista del Liceo i, per acabar la 
temporada, a casa davant el 
Barcelona. Després de la victò-
ria dels barcelonins contra els 
gallecs (4-2), tot és possible 
encara en les properes dues 
jornades, i l’IHC hi tindrà molt 
a dir.
Els jugadors de l’IHC van acon-
seguit diumenge un empat da-
vant el Noia Freixenet (5-5) 
que premia el seu punt d’ho-
nor en un partit molt complicat. 
Els arlequinats van haver de 
refer-se d’un mal inici que els 
va situar amb un 0 a 2 al mi-
nut 5 de partit. Cada cop que 
es van atançar en el marcador 
els visitants van poder recupe-
rar la distància, per exemple 

  Jornada 28
  Lloret  -  Vic   4  :  5
  Calafell  -  Shum   6  :  3
  FC Barcelona  -  Liceo   4  :  2
  Alcoi  -  Reus Dep.   2  :  6
  Vilanova  -  Voltregà   3  :  10
  IGUALADA  -  Noia   5  :  5
  Lleida  -  Blanes   1  :  2
  Sant Feliu  -  Vendrell   4  :  5
   Jornada 29
   Vic  -  Calafell   _  :  _
   Shum  -  Vilanova   _  :  _
   Reus Dep.  -  Lloret   _  :  _
   Vendrell  -  Alcoi   _  :  _
   Liceo  -  IGUALADA   _  :  _
   Noia  -  Lleida   _  :  _
   Blanes  -  Sant Feliu   _  :  _
   FC Barcelona  -  Voltregà   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   28   72     153:74     79
2   FC Barcelona   28   69     145:57     88
3   Vendrell   28   53     114:88     26
4   Reus Dep.   28   51     130:103     27
5   Vic   28   46     91:64     27
6   Lleida   28   43     97:103     -6
7   Noia   28   41     93:98     -5
8   Voltregà   28   39     91:96     -5
9   IGUALADA   28   38     103:109     -6
10   Lloret   28   37     122:111     11
11   Vilanova   28   34     104:134     -30
12   Calafell   28   30     87:116     -29
13   Blanes   28   28     89:100     -11
14   Shum   28   27     84:116     -32
15   Sant Feliu   28   22     76:133     -57
16   Alcoi   28   13     69:146     -77

L’IHC jugarà el proper partit a la pista del líder Liceo. Arxiu Joan Guasch.
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Acaba el Poliesportiu 
Aleví dels Jocs Escolars 
de l’Anoia
JOCS ESCOLARS / REDACCIÓ

Dissabte es va celebrar la Clo-
enda de Polisportiu Aleví dels 
Jocs Escolars organitzada pel 
Consell Esportiu de l’Anoia a 
l’Estadi Atlètic d’Igualada. En 
aquesta cloenda tots els espor-
tistes participants van poder 
gaudir de diverses activitats 
lúdicoesportives amb l’objectiu 
de jugar sense competir per tal 
de passar una bona estona ju-
gant contra altres equips.
Les activitats que varen realit-
zar van ser les següents: zona 
d’inflables, volei cooperatiu, 
futbol, handbol, korfball i ma-
zaball.
Durant tot aquest curs, aquests 
nens i nenes han competit a 
handbol, bàsquet, futbol sala, 
volei, tennis taula, natació, 
cros i atletisme. Sumant els 
punts aconseguits a cada es-
port han quedat les següents 
classificacions:
Poliesportiu Aleví Femení: 1r 
Jesús Maria, 2n Mowgli B, 3r 
Ateneu. 
L’equip del Jesús Maria ha 
aconseguit guanyar tots els 
partits disputats a tots els es-
ports d’associació com també 
guanyar tots els esports indi-
viduals. No han cedit cap punt 
durant tot el campionat. Fet 
històric dins dels Jocs Escolars 
ja que fins a la data mai cap 
equip ho havia aconseguit.
Poliesportiu Aleví Mixt: 1r Emili 
Vallès, 2n Montbou, 3r Ateneu
Polisportiu Aleví Masculí: 1r 
R.Castelltort B, 2n R.Castelltort 
A, 3r Castell d’Òdena B.
Sumant les tres categories, 
han estat un total de 25 equips 
participants amb un total d’uns 
250 esportistes d’escoles d’ar-

reu de la comarca (Igualada, 
Òdena, Tous, Montbui, Cape-
llades i Carme). 
Durant la jornada es van realit-
zar fotos que les podreu veu-
re publicades al Facebook del 
Consell Esportiu de l’Anoia.

Finals a 4 de futbol sala
També dissabte es va celebrar 
les Finals a 4 de Futbol Sala 
dels Jocs Escolars. Els partits 
es van disputar al Complex 
Esportiu de Les Comes d’Igua-
lada. Les classificacions finals 
van ser les següents:
Aleví Masculí:
La final la va guanyar l’equip 
del Joan Maragall B contra el 
Mestral per 5 a 0. En el partit 
pel 3r i 4t lloc, el Garcia Lorca 
A va aconseguir derrotar en un 
partit molt ajustat a les Escolà-
pies.
Infantil Masculí:
L’equip del Pla de les Mo-
rers es va imposar a la final a 
l’equip del Mestral per un con-
tundent 7 a 1. En el partit del 3r 
i 4t lloc, l’equip de l’Apiària va 
guanyar per 4 a 2 als Maristes 
A mixt.
Cadet Masculí:
En una final molt apretada, el 
Mestral es va proclamar cam-
pió després de guanyar per 6 
a 5 al Monalco B. En el partit 
del 3r i 4t lloc, l’Escola Pia i el 
Joan Mercader A van empatar 
a 2 gols. El J.Mercader A es va 
imposar en els llançaments de 
penals.
Juvenil Masculí:
El CFS Capellades es va impo-
sar a la final al Club Valldaura 
per 7 gols a 3. En el partit pel 
3r i 4t lloc el Carme va guanyar 
al FS Piera per 4 a 3. 

L’Handbol Igualada acaba la temporada
HANDBOL / REDACCIÓ

L’equip sènior del Club Hand-
bol Igualada va perdre dissab-
te passat a Les Comes el partit 
de Copa que l’enfrontava, a 
partit únic, al C.H. Sant Andreu 
de la Barca, per un marcador 
de 22 a 32. D’aquesta mane-
ra, l’equip entrenat per en Jordi 
Ribas era eliminat, tancant una 
temporada en la que van llui-
tar fins el final per una de les 
places que donaven dret a l’as-
cens de categoria.
Els igualadins, que van haver 
de cobrir amb jugadors juvenils 
les nombroses baixes que te-
nien , no van poder fer res da-
vant un equip molt motivat, que 

va dominar  de principi a final. 
Al minut 5, els del Baix Llobre-
gat ja portaven una avantatge 
de 5 gols, 0 a 5. Els locals no 
van marcar el seu primer gol 
fins el minut 7. Aquests no 
van poder aturar l’atac visitant, 
cometen  moltes errades en  
llançaments clars a porteria. Al 
descans es va arribar amb un 
marcador d’11 a 16.
El segon temps va continuar 
la mateixa tònica. Els de Sant 
Andreu van guanyar en confi-
ança, incrementant la diferèn-
cia de gols fins el resultat final 
de 22 a 32. Un partit sense his-
tòria, i ara ja toca pensar en la 
propera temporada.

Per l’equip de Jordi Riba van 
jugar: Marc Tarrida (porter, 
15 aturades), Sergi Velas-
co, David Cubí, Roger Calça-
da (2), José Luis Álvarez (3)  
,Eduard Jounou , Adrian Su-
ero (10), Pol Cantero (3), Mi-
quel Albareda (1), Ruben Alva-
rez (3).Col·laboren: Gràfiques 
Cubí i Asfalt.

Altres resultats:
Banyoles  13-CHI infantil m 32
Empordà 36-CHI cadet m 36
CHI cadet m 50-Empordà 29
CHI juvenil f 31-Poblenou  27 
Jov. Mataró 20-CHI cadet f 24 
CHI infantil f 22-Granollers 17  

quan el Noia va fer el 2 a 4 a 
falta de només 2 segons per 
arribar al descans. Però a cada 
caiguda l’IHC ressorgia amb 
més ganes. A la segona part 
els de Monclús van aconseguir 
empatar a 4 però a falta de 2 
minuts i mig els cavistes es van 
tornar a avançar. Era el repte 
final d’un dia ple d’adversitats. 
I els igualadins es van rebeŀlar. 
A l’últim minut Marçal Casade-
vall va aconseguir el 5 a 5 que 
premiava el seu esforç i la seva 
fe...
IGUALADA HC 5 (2/3) Elagi, 
Ton Baliu (1), Marçal (2), Pla i 

Càceres, equip inicial. O.Vives 
(1), Pove (1). D.Carles i A. Po-
vedano.
NOIA 5 (4/1) Puigbí, Pau Bar-
galló (1), Feixas (1), Mitjans i 
Esteller (2), equip inicial. Seró 
(1) i Teixidó.
GOLS: 0-1 P. Bargalló (m 
3.30), 0-2 Feixas (m 5), 1-2 
Marçal (m 8.30), 1-3 Esteller 
(m 9), 2-3 Ton (m 13), 2-4 Seró 
(m 24.58). SEGONA PART. 3-4 
O.Vives (m 6), 4-4 Pove (m 
18.03), 4-5 Esteller (m 22.30), 
5-5 Marçal (m 23.55). 

Més info a http://ihc.blog.cat



El CBI es manté a la Copa Catalunya

BÀSQUET / ERIC VARGAS

Eliminatòria superada amb bo-
nes sensacions i amb un bon 
bàsquet davant el Sant Josep 
Badalona (67-74). S’ha acon-
seguit obtenir la permanència 
en la categoria en una tempo-
rada que ha estat francament 
dura, pels jugadors i per tot 
l’staff técnic. Agrair el suport 
rebut i l’afició que es va despla-
çar fins a Badalona per animar 
al sènior A del CB Igualada. 
Primera part amb poc encert 
per part dels dos equips i molts 
contactes que no permetien 
jugar un joc fluid per part dels 
dos conjunts. El joc interior de 
l’Igualada era molt sòlid i per-
metia anotar els primers 10 
punts des de la pintura i la pa-
ciència dels exteriors. Un triple 
de Sesé posava al CBI 9 punts 
per davant (6-15) però un se-
guit de tirs lliures dels locals i 
males decisions en atac no 
van permetre anotar als ano-
iencs fins als últims segons, on 
es van anotar 2 tirs lliures que 
donaven el parcial als de blau. 
Resultat 13-16 i amb bones 
sensacions però molta tensió.
El segon període tindria un rit-
me anotador bestial per part 
dels locals però els d’Iguala-
da no es van arrugar en cap 
moment. Els del CBI estaven 
imparables. Només comen-
çar, els de blau van anotar un 
triple (Gual) i van encadenar 

Medalles per al CAI en el campionat de 
Catalunya de Combinades
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un parell més també de Gual i 
de M. Roca. Tot i així, els rivals 
no paraven de ficar. La pista 
del Sant Pep és un camp de 
batalla on és molt difícil com-
petir. El joc interior no va ser 
tan protagonista però es van 
tenir bons moments on es van 
aprofitar les faltes rebudes i els 
tirs des de la línia de 4,25. Els 
locals van castigar molt amb 
les faltes comeses dels igua-
ladins i acabaven guanyant el 
parcial i posant-se per davant 
en el marcador: 37-33 per anar 
al vestidor.
El tercer període va ser clara-
ment dominat pel conjunt dirigit 
per Raül Caballero. S’hi suma-
ren l’experiència de Torres i M. 
Roca amb l’actitud i energia 
dels més joves per superar una 
situació de desavantatge en el 
marcador i arribar a posar-se 
11 amunt (39-50), des de l’es-
forç, la defensa i les ganes. Tot 
i així, els joves de blau no vo-
lien parar de fer patir a l’afició 
i encaixaven un parcial d’11-3 
els últims 2 minuts que torna-
va a revifar la flama groga del 
Sant Josep de Badalona. 10 
minuts encara per aguantar i 
sumar la segona victòria amb 
el marcador assenyalant un fa-
vorable 50-53.
L’última part va ser molt dura de 
superar. Els locals veien l’ane-
lla com una banyera i anotaren 
3 triples gràcies a Gonzàlez 

(que feia un partit formidable) 
que van posar les coses difícils 
als del CBI. El punt fort dels 
visitants va ser saber treure 
faltes quan calia, tornar a do-
minar el rebot defensiu i agafar 
alguns rebots importants en 
atac. A més a més els primers 
minuts de l’últim període van 
ser molt seriosos i d’atacs molt 
llargs. Resultat final de 67-74.
Comiat de temporada amb fi-
nal feliç pels més importants 
del CBI. Ara toca descansar en 
unes merescudes vacances i 
pensar en la temporada vinent. 
Ha sigut un any molt dur, so-
bretot de superacions. S’han 
superat 9 derrotes seguides, 
s’han superat lesions, s’han 
superat dubtes, s’han superat 
canvis d’horari, s’han superat 
errors i finalment, s’ha superat 
l’eliminatòria.
CB IGUALADA: S. Laguar-
ta (1), C. Fons (6), J. Huertas 
(10), J. Torres (12), E. Tejero 
(8) [5 Inicial] + Q. Padrós (4), 
M. Sesé (9), A. Roca (0), A. 
Gual (6), M. Roca (7), M. Pa-
drós (0). 
SANT JOSEP BADALONA: 
Rodríguez (13), Naharro (7), 
Tubert (8), González (19), Gar-
cia (6) [5 inicial] + Vidal (0) Her-
moso (10), Forteza (0) i Gaval-
da (4).  
Parcials: 13-16; 24-17 (37-33); 
13-20 (50-53); 17-21 (67-74).

El CR Vilanova, al trofeu Asme
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat dissabte 25 de maig 
les gimnastes del Club Rítmica 
de Vilanova del Camí es van 
desplaçar al pavelló del ASME 
la Verneda. El CRV va encetar 
la competició amb una brillant 
actuació del conjunt Aleví amb 
l’aparell de pilota (Diana Da-
raban, Iraida Fontalba, Laia 
Vives, Marta Mateo i Aina Pac-
heco). En exercicis individuals 
van participar en prebenjamí 
C Nèlia Ferrè, Júlia Barroso i 
Melanie Vargas; Prebenjamí A 
Diana Daraban que assolí la 
primera posició; en Benjamí B 
Iraida Fontalba que va guanyar 
la plata; Aina Pacheco, Nerea 
Burgada, Laia Vives i Marta 
Mateo totes elles ens van mos-
trar els seus progressos; les 
Alevines B Itziar Beltran i Vi-

tòria Ferrer van realitzar unes 
mans lliures mentre que Cris-
tina Molina, Ahinoa Just i Duna 
Muñoz van competir en la ca-
tegoria A amb l’aparell de pilota 
(el primer any de totes elles); la 
Infantil B Anna Díaz en mans 
lliures i en A Corda Ariadna Bur-
gada totes dues van realitzar 
un increïble exercici. La Cadet 
A Irene Campo va competir en 
cèrcol demostrant la seva qua-
litat i Mireia Quintana en cate-
goria Sènior Copa Catalana va 
fer un espectacular exercici. La 
pròxima competició, diumenge 
2 de juny a Vilafranca. 
El CRV obre inscripcions per al 
seu Campus d’Estiu que es re-
alitzara al pavelló de Can Tito 
de Vilanova del Camí les set-
manes de l’1 al 5 o del 8 al 12 
de juliol. 

ATLETISME / I. COSTA

Els atletes del CAI Petromira-
lles van protagonitzar una mag-
nífica actuació a Barcelona, en 
els Campionats de Catalunya 
de Proves Combinades Juvenil 
i Junior, i Promoció. 
A destacar que Jordi Yoshinori 
Matsuoka es proclamava Cam-
pió de Catalunya en l’Octatló 

Juvenil, amb un total de 5.291 
punts. Jan Roca era Sotscam-
pió en l’Octatló Juvenil, amb un 
total de 4.934 punts.
Va sobresortir el Sotscampi-
onat de Silvia Hohnhaussen 
en el Tetratló Aleví, amb 1.846 
punts, i la tercera posició d’Isa-
bela Lago, amb 1.784 punts.
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La Pobla va comptar amb el suport de molta afició en la seva visita a Sta. Coloma de Gramenet. Fotos: Ricard Martínez.

En una decisió 
incomprensible, la 
FCF ha clausurat el 
camp de la Pobla per 
al partit de tornada

  Jornada 33
  IGUALADA  -  Viladecans   0  :  0
  Andorra  -  Ascó   0  :  3
  Torreforta  -  V. Alegre   2  :  1
  Torredembarra  -  Cervera   _  :  _
  Martinenc  -  Santfeliuenc   0  :  1
  Vilanova G.  -  Reddis   5  :  1
  Tecnofutbol  -  Sants   4  :  1
  Tàrrega  -  Amposta   1  :  0
  Morell  -  Valls   1  :  1
   Jornada 34 (última)
   Santfeliuenc  -  IGUALADA   _  :  _
   Ascó  -  Martinenc   _  :  _
   V. Alegre  -  Andorra   _  :  _
   Viladecans  -  Torredembarra   _  :  _
   Cervera  -  Tecnofutbol   _  :  _
   Amposta  -  Vilanova G.   _  :  _
   Valls  -  Tàrrega   _  :  _
   Sants  -  Morell   _  :  _
   Reddis  -  Torreforta   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   33   76     80:27     53
2   Santfeliuenc   33   67     51:27     24
3   Viladecans   33   65     52:23     29
4   Martinenc   33   56     57:33     24
5   IGUALADA   33   52     54:38     16
6   V. Alegre   33   52     51:48     3
7   Amposta   33   48     49:38     11
8   Tàrrega   33   47     41:44     -3
9   Andorra   33   46     41:44     -3
10   Vilanova G.   33   44     48:46     2
11   Torreforta   33   36     40:53     -13
12   Tecnofutbol   33   36     41:58     -17
13   Reddis   33   36     39:72     -33
14   Torredembarra   32   35     43:46     -3
15   Cervera   32   33     37:54     -17
16   Sants   33   32     46:66     -20
17   Valls   33   30     33:58     -25
18   Morell   33   30     28:56     -28

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 33
  ANOIA  -  Suburense   5  :  4
  St. Sadurní At.  -  Base Vilanova   2  :  1
  FÀTIMA  -  La Granada   2  :  2
  Riudebitlles  -  Les Roquetes   3  :  4
  CAPELLADES  -  Hortonenc   4  :  1
  MONTSERRAT  -  Vilafranca Atl.   2  :  0
  Jove Roquetes  -  Ribes   0  :  2
  SAN MAURO  -  ÒDENA   1  :  3
  Sitges  -  St. Cugat Ses.   4  :  2

   Jornada 34 (última)
   Hortonenc  -  ANOIA   _  :  _
   Base Vilanova  -  CAPELLADES   _  :  _
   La Granada  -  St. Sadurní At.   _  :  _
   Suburense  -  Riudebitlles   _  :  _
   Les Roquetes  -  Jove Roquetes   _  :  _
   ÒDENA  -  MONTSERRAT   _  :  _
   St. Cugat Ses.  -  SAN MAURO   _  :  _
   Ribes  -  Sitges   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  FÀTIMA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   33   76     107:40     67
2   Sitges   33   73     90:53     37
3   ÒDENA   33   65     95:56     39
4   Base Vilanova   33   61     77:52     25
5   Vilafranca Atl.   33   60     63:45     18
6   Les Roquetes   33   57     72:62     10
7   Suburense   33   50     66:57     9
8   La Granada   33   43     61:68     -7
9   CAPELLADES   33   43     73:81     -8
10   St. Sadurní At.   33   39     54:82     -28
11   Jove Roquetes   33   38     69:65     4
12   St. Cugat Ses.   33   38     62:66     -4
13   Riudebitlles   33   37     65:86     -21
14   MONTSERRAT   33   37     51:74     -23
15   Ribes   33   36     66:69     -3
16   ANOIA   33   31     58:87     -29
17   Hortonenc   33   29     43:84     -41
18   FÀTIMA   33   22     45:90     -45

futbol 3A CATALANA G12

Promoció ascens a Tercera

La Pobla i Hostalets es juguen 
l’ascens a Tercera Catalana en els 
partits de tornada de la promoció

FUTBOL / REDACCIÓ

La Pobla de Claramunt i els 
Hostalets de Pierola es juga-
ran aquest cap de setmana 
l’ascens a Tercera Catalana, 
en els partits de tornada de la 
fase de promoció. 
L’Hostalets és qui, sobre el pa-
per, ho tindrà més difícil, doncs 
demà dissabte, a partir de 
2/4 de 7 de la tarda en el seu 
camp municipal, ha de remun-
tar un 3-0 en contra davant la 
Montserratina de Viladecans. 
L’equip pierolenc no va tenir 
gens de sort en el partit d’ana-
da, amb tres gols rebuts durant 
la segona part, dos d’ells en els 
darrers vuit minuts del partit, 
que podrien haver sentenciat 
l’eliminatòria.
Pel que fa a la Pobla, va treu-
re  petroli de la seva visita al 
camp de la Gramanet C, on 
va assolir un empat (1-1) que 
li dóna totes les opcions d’as-
cens intactes per a la tornada. 

ANADA
Gramanet At. C-POBLA CLARAMUNT                   1-1

Gramanet At. C:  Aguilar, Balcarreras, Torres, Soler, 
Sánchez, Magaña, Jonatan, Louzao, Villanueva, 
Palma i Gabarri. També van jugar Plaza, David i 
Rincón.

POBLA CLARAMUNT:  Barquilla, Conde, López, 
Zajara, Marí, Mayor, Sabrià, Carlos, Samuel, Quim, 
Blanca. També van jugar Alvarez, Adrià i Amaya. 

Gols: 1-0, David (51’). 1-1, Samuel (82’).
Àrbitre: Didac Molina. Grogues a Sánchez, Torres; 
Amaya, Quim i López.

TORNADA:
Diumenge, 2 de juny, 16.30 hores. A CARME.

ANADA
Montserratina-HOSTALETS PIEROLA                    3-0

Montserratina: Morrondo, Jerez, Morales, Valiente, 
Romero, Pérez, Garcia, Bernárdez, Sanz, Cabrera i 
Nole.  També van jugar Alejandro, Benitez i Ortega.

HOSTALETS PIEROLA: Mariano, Boix, Matoses, 
Felguera, Jabalera, Escudero, Haynar, Farré, 
Velasco, Garzón i Gasulla. També van jugar Joan, 
Sarra i Sorolla. 

Gols: 1-0, Cabrera (51’). 2-0, Sanz (82’). 3-0, Valiente 
(87’).
Àrbitre: José Luis Torres. Grogues a Bernardez, 
Morales i Benavides; Felguera, Farré i Jabalera.

TORNADA:
Dissabte, 1 de juny, 18.30 hores.

El CFI empata sense gols en el 
comiat de la lliga a les Comes

FUTBOL / REDACCIÓ

El CF Igualada va treure un 
empat sense gols en el partit 
de diumenge passat a les Co-
mes davant el Viladecans (0-
0), un dels equips que lluiten 
per assolir la plaça de promo-
ció d’ascens a Tercera Divisió. 
Els blaus, malgrat gaudir d’oca-
sions, no van poder rematar la 
feina amb un gol. Aquest era el 
darrer partit a les Comes de la 
lliga 2012-13. 
Aquest cap de setmana, els de 
Jordi Tarrés s’acomiaden de la 
temporada amb un partit deci-
siu al camp del Santfeliuenc, 
que és el segon classificat, 
però que podria perdre la plaça 
si precisament el Viladecans 
guanya i el CFI treu algun punt 
de Sant Feliu de Llobregat. En 

qualsevol cas, els igualadins ja 
no poden pujar més enllà de la 
cinquena posició que ocupen 
actualment.
IGUALADA: Yannick, Mari-
món, Baraldés, Casas, Pare-
des, Jorba, Jonathan, Arévalo, 
Pagés, Lominadze, Díez. Tam-
bé van jugar Castellano, Rac-
hid, Cortada i Madaleno.
VILADECANS: Rodríguez, 
Sergio, Daura, Carlos, Morillo, 
Lerin, Benítez, Martínez, Do-
blas, Montoya, Adams. També 
van jugar Sanvidal, Trillo, Mau-
ri, Redondo, Trigo. 
Àrbitre: David Rovira. Grogues 
a Arévalo, Baraldés, Marimón, 
Paredes, Fernandez, Rachid. 
Vermella a Lominadze i Baral-
dés (2).

Fàtima i Anoia jugaran a 4a 
Catalana la propera temporada
FUTBOL / REDACCIÓ

Fàtima, que ja estava descen-
dit matemàticament, i Anoia, 
que ho va certificar la passada 
jornada, jugaran l’any vinent a 
4a Catalana.  El grup 12è de 3a 
Catalana acaba aquest cap de 
setmana la temporada, amb el 
San Mauro com a campió, mal-
grat perdre amb l’Òdena diu-
menge passat per 1-3. Aquest 
últim, més el Capellades i el 

Montserrat, continuaran a la 
categoria, doncs el Montserrat, 
fins i tot si al final quedés quart 
per la cua, es mantindria en no 
ser el “pitjor” dels equips de la 
província de Barcelona.
La darrera jornada, doncs, no 
tindrà res per decidir. San Mau-
ro campió i ascens directe, Sit-
ges en promoció, i Anoia, Hor-
tonenc i Fàtima, descens.

vermells, que podrien tornar 
a la categoria una temporada 
després d’haver baixat. 
Amb tot, la FCF, adduint un 
llançament de petards per part 
de l’afició poblatana en el partit 
d’anada, que segons sembla 
es va produir a l’exterior de 
l’estadi, ha clausurat de forma 
incomprensible el camp de la 
Pobla per aquest partit, que es 
disputarà a Carme, diumenge 
a les 16.30 hores. La decisió 
de la FCF ha causat una pro-
funda indignació a tot el poble, 
tota vegada que el partit d’ana-
da es va desenvolupar sense 
cap problema, amb un clima 
d’harmonia entre les dues afi-
cions. 

Campionats de Catalunya juvenils, júnior
i promesa a l’Estadi Atlètic d’Igualada
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’Estadi Atlètic d’Igualada, 
serà l’escenari aquest cap de 
setmana, dels Campionats de 
Catalunya Juvenils, Junior i 
Promesa, amb els atletes  cata-
lans nascuts els anys 1996/97 
- Juvenils -, 1994/95 - Junior - i 

1991/92/93 pel que fa als at-
letes Promesa,  i entre ells hi 
participaran un molt nombrós 
grup d’atletes del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles.
Les proves començaran demà 
dissabte, a les 9,30 h., amb  
el Martell Juvenil masculí, es-

sent la darrera prova els 3.000 
m.ll. Juvenils masculins, a les 
20,30 h. Diumenge, comença-
rà la Jornada a les 9,30 h. amb 
el Martell Juvenil femení, i els 
10.000 m. marxa, i finalitzarà a 
les 14,30 h. amb els relleus Ju-
nior/Juvenil fem. de 4 x 400 m. 

Un gol del seu davanter Samu-
el, a vuit minuts del final, deixa 
l’eliminatòria molt bé per als 



L’EC Òdena, a la penúltima 
prova de l’Open de Barcelona
CICLISME / EC ÒDENA

Aquest passat diumenge es 
va disputar la penúltima pro-
va de l’Open de Barcelona de 
BTT a la falda del Montseny, a 
Taradell. En un circuit tècnic, 
trencador, amb els seus puja 
i baixa constants, i una pujada 
mes llarga de ritme, era l’esce-
nari de la cursa, que constava 
de 6,5km cada volta. 
Per part de l’equip Òdena-
Tomàs Bellès els resultats van 
ser bastant satisfactoris: Albert 
Planas s’imposava amb tota 
autoritat,  seguit d’aprop pel 
seu company d’equip Javier 
Jurado (Jaju), que així omplien 
el calaix de primer i segon Mas-
ter30.  David Pallarès arriba a l’ 
esprint amb dos corredors i va 
haver de conformar-se amb la 
6a posició. Enric Forn era 9è 
entrant a la difícil barrera dels 
Top10 i just darrera entraven 
gairebé de la mà  Josep Enric 
Farriol 12è i Raúl Rubio 13è.
Per part de les Fèmines Merit-
xell Obradors pujava al 3è graó 
del podi amb no molt bones 
sensacions, per darrera Lídia 
Borràs 6a, que va agafant el rit-
me en la btt després de varies 
duatlons.  Penelope Verdaguer 
era la 1era SUb23, després de 
córrer dissabte l’Anoia Race 

Dolors Palau (CNI), a 
la Half Challenge de 
Calella
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Tour.
Els nostres Elits feien bona 
cursa:  Jaume Tort entrant 13è 
en la seva primera temporada, 
seguit per Joan Rigol que en-
trava en 16a posició. El duat-
leta Enric Vidal es retirava per 
males sensacions en cursa.
EL Master 40 David Verdaguer 
era l’11è desprès de disputar el 
dissabte l’Anoia Race Tour en 
8ena posició i el nostre Cadet 
de l’equip Toni Fernandez era 
13è.
La propera cursa per l’equip és 
el proper cap de setmana que 
es diputa el Campionat de Bar-
celona i l’última de l’Open de 
Barcelona. 

El VdC Endavant crea la seva 
Escola de Bàsquet
BÀSQUET / REDACCIÓ

Un cop finalitzada la tempo-
rada de competició per als 
equips del Vilanova del Camí 
Endavant, des del club volen 
començar a treballar ja de cara 
a la següent temporada, i el 
primer pas és crear una Esco-
la de Bàsquet dirigida a nens i 
nenes de 5 a 12 anys.
L’objectiu principal és l’ense-
nyament del joc i dels seus fo-
naments, passi, bot, entrades 
a cistella, llançament, defen-
sa, etc, fomentant els valors 
de companyerisme, amistat, 
treball en equip, compromís i 
respecte. Per poder oferir a les 
famílies una informació més 
extensa celebraran una reunió 

informativa a l’Edifici d’entitats 
a la Plaça dels Horts de Vila-
nova del Camí, el proper dijous 
dia 6 de juny a les 19.30. Així 
mateix, és intenció del club 
muntar equips masculins i fe-
menins, de les categories in-
fantil d’1r i 2n de l’ESO i cadet  
de 3r i 4t. En aquesta reunió 
també donaran informació so-
bre aquests equips. Més en-
davant faran una convocatòria, 
per acabar de conformar els 
equips sèniors per a la propera 
temporada. 
Des de la junta directiva volen 
donar les gracies als patroci-
nadors i coŀlaboradors, Anoia 
Motos i  Cafeteria Pastisseria 
Espà, per al suport rebut.  

TRIATLÓ / REDACCIÓ

La nostra destacada atleta Do-
lors Palau, ha participat en el 
campionat d’Europa de Triatló 
disputat a Calella. El resultat 
magnífic , la numero 10 d’Eu-
ropa i la 3 classificada Espa-
nyola. La prova era de 1900 m 
de natació, 90 km  de bicicleta 
i 21 km corrent, en un circuit 
molt difícil i en unes condicions 
meteorològiques molt compli-
cades.
En la cursa de natació la nos-
tre atleta en va trobar una mar 
molt picada, en la cursa de bi-
cicleta 3 ports i un desnivell de 
1500 metres i la cursa corrent 
Amb un circuit molt tècnic.
Aquesta cursa va comptar amb 
la participació dels millors es-
pecialistes europeus.

Arriba la 3a edició 
del Campionat de 
l’Anoia de pàdel
PÀDEL / REDACCIÓ

Els propers 7, 8 i 9 de juny, 
l’Esquaix Igualada serà seu 
del campionat comarcal de 
pàdel Punto Blanco en cate-
goria masculina i femenina. 
El comarcal, que compleix la 
tercera edició, començarà amb 
una fase de qualificació i amb 
3 categories. Per primer cop, 
hi hauran premis en metàŀlic 
i té el suport de l’ajuntament 
d’Igualada, Punto Blanco i la 
botiga de roba Tot Marca. Les 
inscripcions es tanquen el pro-
per dimecres dia 5.
 
Victòria davant el CP Navàs
Última jornada i victòria im-
portant del Subaru B en la lli-
ga catalana. Josep Llorach/
Toni Valldaura van caure en un 
igualadíssim partit  2-6, 6-4, 6-7 
enfront Dídac Batlló/Jordi Gui-
lanyà. Però Edgar Bisbal/Martí 
Mas van igualar  guanyant 6-3, 
6-0 la parella Francesc Serra/
Dani Morales i finalment Àngel 
i Bernat Solé van donar el punt 
als anoiencs guanyant 6-1, 6-1 
a Isaac Goila/Arnald Riu.
A falta de l’actualització dels úl-
tims resultats, l’equip és troba 
en 3a posició del seu grup amb 
opcions a pujar a 1a categoria.

La UECAnoia va participar a 
l’Anoia Race Tour
CICLISME / D. NÚÑEZ-P. RODRÍGUEZ

En un ambient festiu i amb 
diverses activitats esportives, 
el passat dissabte dia 25 de 
maig tres membres del Club 
Excursionista UEC Anoia-Base 
Pedraforca van prendre part a 
l’Anoia Race Tour, que aquest 
any s’ha celebrat a la pobla-
ció anoienca de Sant Martí de 
Tous, per tercera vegada con-
secutiva.
En la modalitat de cursa de 
muntanya, amb una distància 
superior als 18 km i 609 m de 
desnivell positiu, han destacat 
la 1a i 2a posició absoluta en 
categoria femenina de les cor-
redores Maite Hinojosa i Pepita 
Carner que amb uns temps de 
1h 42’ 52’’ i 1h 49’ 03’’ respecti-
vament es situaven en la 10a i 
16a posició de la general.
En categoria masculina i amb 
un temps d’ 1h 36’ 45’’ entrava 
en 8a posició gral. el corredor 
David Núñez. La prova la va 
guanyar en Jordi Vidal amb un 
temps de 1h 23’ i 43’’.
Aprofitem l’avinentesa per feli-
citar també la Lola Brusau i en 
Marc Martí per haver acabat 
la famosa prova de marató de 
muntanya de Zegama – Aizkor-
ri al País Basc, batent-se amb 
l’elit de les curses de munta-
nya, amb presència de ressò 
mundial com en Kilian Jornet i 
l’Emilie Forsberg, que enguany 
s’endugueren la victòria mas-
culina i femenina, respectiva-
ment.
De la mateixa manera, volem 

aplaudir la victòria que s’endu-
gué Joan Rosich a la Pujada al 
Coll de Pal, a Bagà, prova de 
19,5 km i 1300 m de desnivell 
positiu, que també va finalitzar 
l’Ismael Molina, 10è de la ge-
neral i 3r de categoria sènior.
Finalment, el dissabte a la Seu 
d’Urgell es va donar el tret de 
sortida de la 6a Vertical Quiri, 
primera prova de la 4a Copa 
Catalana de Curses Verticals 
on l’Albert Ferrer va quedar 
10è, en Josep Ma Calafell 22è 
i en Gerard Batet 28è. I el diu-
menge en Francesc Garrido 
va acabar 10è classificat a la 
marató de La Setdellonga, a 
Vilanova de Ter. Amb aquests 
resultats, la Secció de Curses 
de Muntanya de la UecAnoia-
Base Pedraforca fa gala d’una 
molt bona salut i intensa acti-
vitat per part dels seus inte-
grants. Com bé diuen, salut i 
cames! 

Pepita Carner, David Núñez i Maite Hino-
josa, participants a l’Anoia Race Tour.

Doblet per a Marc Seuba

BIKETRIAL / REDACCIÓ

Dissabte 25 de maig es va ce-
lebrar la 4ª prova del Campio-
nat de Catalunya de Biketrial a 
la localitat del Vendrell, puntu-
able per confeccionar la Selec-
ció Catalana per participar en 
els campionats internacionals.
El circuit constava de 5 zones 
a 3 voltes , amb una interzona 
llarga,  ja que els pilots tenian 
dues zones artificials en dife-
rents punts de la ciutat i 3 zo-
nes naturals en un terreny de 
roca i pedres soltes.
El pilot odenenc del Moto Club 
Igualada, Marc Seuba, acon-

seguia pujar al pòdium a la 1ª 
plaça de la categoria mínime.
El 26 de maig a l’Esquirol- St. 
M. de Corcó en el marc de la 
multitudinària pedalada Ca-
brerés BTT, tenia lloc la prova 
inaugural de la Copa Catalana 
Trial´13. Un total de 5 zones re-
partides entre el village Cabre-
rés BTT i el camí que porta a la 
font de l’escudella, han fet les 
delícies del participants i del 
nombrós públic assistent. En 
Marc Seuba va participar en 
categoria cadet de primer any 
i aconseguia pujar al podi en la 
2a. posició.

Medalles per a atletes del CAI en 
el campionat d’Espanya cadet
ATLETISME / IGNASI COSTA

Les atletes cadet del CAI Anna 
Asensi i Nuria Rey, van asso-
lir dissabte medalles, amb la 
Selecció Catalana, als Cam-
pionats d’Espanya Cadet per 
Seleccions Autonòmiques a 
Màlaga.
Asensi assolia la victòria i la 
medalla d’Or en els 100 m. lli-

sos fem. amb un gran registre 
de 12”34, quedant-se a 2/100 
del seu Rècord d’Igualada ab-
solut (12”32), i era també 4a. 
amb el Relleu català de 4 x 100 
m., amb un molt bon registre 
de 50”44.
Nuria Rey era 7a. en el llan-
çament del pes, amb un millor 
intent de 10,32 m.
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El CNI, al torneig d’Esplugues

NATACIÓ / REDACCIÓ

Tot l’equip de natació del CNI 
va participar en el torneig orga-
nitzat per el Club Natació Es-
plugues. Cal destacar l’esforç 
de tots els nostres nedadors i 
nedadores, que cada dia van 
superant marques personals. 
Com detall els més petits van 
poder participar en quatre 
equips de relleus, el que indica 
que cada dia tenim més futur.
També destacar les mínimes 
aconseguides per anar als 
campionats de Catalunya de 
Irena Gual, Alex Varea. L’im-
portant marca personal de 
Oscar Diez. Les marques indi-
viduals:
25 Papallona
Carla Perianes   23.59
50 Braça
Mireia Carrero   53.43
Ines Fernandes   53.96
Jon Naranjo   51.83
Andreu Bermejo   46.63
Xavi Villatoro   49.87
Janna Blaya  46.66
100 Braça
Alícia Pérez   1.59.28

Demà dissabte, Festa de l’Handbol de l’Anoia

Alex Varea   1.17.93
Carles Llorens   1.22.38
Irena Gual   1.20.34
Guillem Martín   1.24.90
Jaume López   1.24.88
25 Esquena
Ton Mendez  26.57
Carlos Gonzalez  24.85
Mònica Torelló   27.49
50 Lliures
Mireia Carrero   44.23
Ines Fernandes   41.99
Aitor Bustos   45.44
Mikel Pérez   46.55
Oscar Diez   30.90
Judit Fei Gonzalez   39.79
Jan Rubió   38.05
Janna Blaya   36.00
100 Esquena
Carla Alemany  1.19.04
Amaru Rubio   1.19.29
Judit Ibarra   1.30.29
Xavi Tort  1.15.46
Marc Gual   1.30.97
Aina Fitó  1.24.07
Ona Brunet  1.17.27
Raquel Montserrat   1.35.86
25 Braça
Carla Perianes  27.74
Carlos Gonzalez  27.27
50 Papallona
Aitor Bustos   1.01.87
Oscar Diez   35.59

Jan Rubió   48.59
Aleix Casals   50.26
Aina Mendez   53.04
100 Papallona
Cristian Oprea   1.30.70
Amaru Rubio   1.25.75
Laura Rodríguez   1.38.22
Andrea Pérez   1.24.77
Jaume López   1.22.50
Guillem Martín   1.22.00
Marc Fernandes   1.37.66
Èlia Ibarra   1.24.13
Carla Varea   1.13.59
Ona Brunet   1.15.52
Aina Fitó   1.19.84
Carles Llorens   1.21.66
Bernat Esteban   1.16.77
25 Lliures
Ton Mendez   22.68
Mònica Torelló   23.72
50 Esquena
Jon Naranjo   45.53
Andreu Bermejo   40.66
Aleix Casals   46.04
Mikel Pérez   53.26
Aina Mendez   48.21
Judit Fei Gonzàlez   46 30
Xavi Villatoro  40.22
100 Lliures
Alícia Pérez   1.20.76
Laura Rodríguez   1.17.21
Carla Alemany  1.16.30
Judit Ibarra   1.12.91
Raquel Montserrat   1.28.19
Alex Varea   59.52
Bernat Esteban   1.08.56
Irena Gual   1.04.72
Xavi Tort   1.04.16
Marc Fernandes   1.21.34
Carla Varea   1.08.89
Marc Gual  1.17.77
Andrea Pérez   1.12.10
Elia Ibarra   1.08.38
4x25 Lliures Pre-Benjamí
Total A.  2.28.13
Total B   2.41.83
Total C    2.46.92
Total D.   3.28.56
4x50 Lliures Aleví
Total A   2.07.34
Total B.  2.18.86

 

Bons resultats dels nedadors 
anoiencs al Campionat 
de Catalunya Màster
NATACIÓ / REDACCIÓ

Excel·lents campionats màs-
ters disputats a les instal·
lacions del CN Sant Andreu on 
van participar un total de gaire-
bé 600 nedadors de 64 clubs 
d’arreu de Catalunya i d’Euro-
pa. Aquesta competició és ja 
un referent tant a nivell organit-
zatiu com competitiu i any rere 
any creix en participació.
El CNI va tenir una participació 
de 9 nadadors, que van realit-
zar un total de 23 probes, obte-
nint un total de 8 ors, 2 plates, 
2 bronzes i molt bons resultats, 
merit de la dedicació i esforç 
demostrat durant la temporada 
2012·2013.
Relleu 4x50 lliures 9ena po-
sició (Toni 43.04, Dani 24.33, 
Roberto 37.64, Gerard 25.47)
Relleu 4x50 estils 11 posició 
(Gerard 33.65, Marc 42.56, 
Dani 29.72, Jaume 36.52).
Ernest Parcerisas
1r 50 braça temps 53.99
1r 200 estils 4.38.39
1r 100 braça 2.00.02
1r 200 braça 4.33.83

Jaume Basas
1r 100 papallona 1.43.12
3r 100 crol 1.31.52
Toni Gassol
4rt 200 esquena 4.23.59
6e 100 esquena 2.01.96
Roberto Martí
6e 200 lliures 2.53.18
4rt 50 metres esquena 44.00
9e 50 metres lliures 35.85
Dani Grados
4rt 100 lliures 1.00.02
5e 50 papallona 28.59
Irina Torelló
4r 100 lliures 1.11.51
Gerard Gual
1r 50 lliures 26.08
1r 50 papallona 29.18
1r 400 estils 5.35.44
Noelia Martínez
2nª 100 lliures 1.06.56
2nª 50 esquena 36.65
3rª 50 lliures 30.36
Marc Aracil
11e 100 lliures 1.06.83
També hi va participar l’igualadí 
Enric Ferrer Solé va assolir, en 
la categoria de 75·80 anys, la 
primera posició en les proves 
dels 50, 100 i 200 m. esquena.

HANDBOL / REDACCIÓ

Demà dissabte 1 de juny els 
tres clubs d’handbol de la co-
marca organitzen la “1a Festa 
de l’handbol a l’Anoia”.
L’activitat que enguany se ce-
lebrarà a les instal·lacions vila-

novines de Can Titó, comptarà 
amb la participació de tretze 
equips distribuïts en cinc ca-
tegories: benjamí mixt, aleví 
masculí, aleví femení, infantil 
femení i special.
Aquesta activitat ha estat im-

pulsada pels tres clubs: Club 
Handbol Igualada, Club Hand-
bol Vilanova i Club Handbol 
Montbui, la qual cosa demostra 
la bona sintonia que mantenen 
en la promoció de l’handbol a 
la comarca. 

Des de l’organització volem 
agraïr el suport de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí, Ani-
ma’ns, la Federació Catalana 
d’Handbol i el Consell Esportiu 
de l’Anoia.

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
DEL MES DE MAIG



Èxit en la Matinal 4x4 
Ciutat d’Igualada
MOTOR / ENRIC RUIZ

El passat cap de setmana del 
25 i 26 de maig la secció de 
4x4 del Moto Club Igualada va 
aconseguir arreplegar un any 
mes un total de 152 vehicles en 
la que va ser la tercera edició 
de la ja podem dir consolidada 
concentració per a vehicles tot 
terreny a Igualada.
L’activitat, situada a l’espai 
verd reservat a l’avinguda Ca-
talunya, va congregar gran 
nombre d’usuaris d’aquests 
vehicles, arribats d’arreu de 
Catalunya, que es van trobar 
amb una Organització d’alt ni-
vell i d’una concentració pen-
sada al detall, tot gràcies al tre-
ball dels membres de la secció 
del MCI encapçalada per Joan 
Manel Tomàs, ànima màter de 
les matinals 4x4.

Dos circuits
Enguany els del Moto Club van 
preparar dos circuits ben dife-
rents: Un reservat per a vehi-
cles Suv i sèrie amb un recor-
regut selecte amb una dificultat 
mitjana-baixa, i un altre per a 
vehicles preparats o extrem, 
amb passos amb molta dificul-
tat on els conductors i el gran 
nombre de públic assistent van 
poder gaudir de les habilitats 
dels conductors aconseguides 
amb aquests vehicles. 
A més els participants van po-
der triar entre un munt d’activi-
tats paral·leles com l’esmorzar 
popular, l’exhibició de trial 4x4 
a càrrec d’en Xavier Bargalló, 
pilot local que participa al Cam-
pionat Català de trial 4x4 , con-
centració de vehicles , concurs 
fotogràfic o simplement pas-
sejar per la zona dels estands 

Dues imatges de la jornada de 4x4, en la que  van participar 152 vehicles.
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de les empreses del sector 
col·laboradores amb l’esdeve-
niment com Solo Raids, Auto 
Gamma, Sahara 4x4 o Pneu-
màtics Joralfran.
La trobada va tenir una molt 
bona afluència de públic durant 
tot el cap de setmana, sobretot 
diumenge, gràcies en gran part 
pel bon temps i d’unes tempe-
ratures d’estiu que va acompa-
nyar els dos dies.  
Com en les darreres edicions 
l’Organització ha intentat apro-
par l’especialitat a petits i grans 

d’una manera encertada però 
al mateix temps segura, públic 
en general que molts cops van 
quedar bocabadats per l’es-
pectacularitat d’algunes zones. 
Moto Club Igualada vol agrair 
el suport rebut tant de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Policía Local, 
sponsors, col·laboradors així 
com agrair a tot el personal 
d’Organització que desinte-
ressadament va fer possible 
aquest acte, i espera repetir 
l’any que bé l’èxit d’aquestes 
tres passades edicions.

De Carme a Rio de 
Janeiro en WAA

PARALÍMPICS / NÚRIA VINYALS

El carmetà Manel Martín és un 
ferm candidat per anar a les 
Olimpíades de Rio de Janeiro 
el 2016 en la modalitat WAA 
dins la categoria de paralím-
pics. Fa prop de dos anys i mig 
que el comitè paralímpic inter-
nacional va aprovar la inclu-
sió del piragüisme en els jocs 
olímpics i per això el 2016 es 
farà el debut.
El WAA és una modalitat de la 
piragua que es propulsa amb 
una sola pala d’una fulla i té 
una espècie de patinet al cos-
tat que li permet estabilitat.
Manel Martín està en un bon 
moment de forma. Aquest mes 
de maig ha guanyat la medalla 
d’or de Catalunya en velocitat, 
que es disputà al canal olímpic 
de Castelldefels; repetia així la 
mateixa posició aconseguida 
en l’anterior edició. En la copa 
d’Espanya de piragüisme, ce-
lebrat també aquest maig a 
Astúries i classificatori per ac-
cedir a les olimpíades de Río,  
en Manel n’ha sortit amb la me-
dalla de plata.
De cara al proper mes de juny, 
anirà a Portugal a participar en 
el campionat d’Europa i a finals 

del mes d’agost compta ser a 
Alemanya en el campionat del 
món.
L’any 2012 va resultar molt 
fructífer pel que fa a resultats, 
ja que va ser el primer classi-
ficat en el campionat de Ca-
talunya, el tercer d’Espanya, 
quedà quart a Croàcia en el 
Campionat d’Europa i sisè a 
Polònia on es disputà el cam-
pionat del món.
En el seu cas l’esport no tan 
sols no està remunerat sinó 
que totes les despeses d’en-
trenaments diaris, trasllats i 
dietes per competició corren a 
càrrec de l’esportista. Les mol-
tes hores d’entrenament que 
es necessiten per a la prepara-
ció les fa després de la jornada 
laboral i caps de setmana. En 
l’actualitat el carmetà compta 
amb el suport de Mont-Aqua, 
que li ofereix les condicions 
d’esportista d’èlit en les seves 
instal·lacions.
Manel està buscant un patroci-
nador que el representi en les 
properes competicions a Euro-
pa i el pugui acompanyar en els 
Jocs Olímpics de Río de Janei-
ro el 2016, en els quals desitja-
ria poder vestir la samarreta de 
la selecció catalana. 

Manel Martín.

Diumenge, Milla Urbana del 
barri del Sant Crist
ATLETISME / IGNASI COSTA

Aquest diumenge 2 de Juny a 
partir de les 10 h. del matí, es 
durà a terme al Barri del Sant 
Crist, i coincidint amb les fes-
tes del barri, la 19a. edició de 
la Cursa Popular d’aquest bar-
ri igualadí, novament sobre la 
distància de la Milla Urbana  
(1.609,32 m.).  La prova tindrà 
la sortida al c/Josep Galtés, i 
l’arribada al c/ del Bisbe Ro-
buster, i l’organització serà a 
càrrec de l’Associació de Veïns 
del Barri del Sant Crist, amb la 
coŀlaboració de l’Ajuntament 
d’Igualada,  i del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles, i el su-
port de Super Mas i Marathon 
Esports.
La prova es oberta a tots els 
atletes que hi vulguin prendre 

Cara i creu per a l’equip masculí de Can Busqué
PÀDEL / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana, el 
nostre equip va disputar dues 
jornades de la Lliga Padelcat.
Dissabte al matí estrenàvem la 
nova equipació, per enfrontar-
se al equip del C.E. Vallès i els 
nostres nois van retrobar-se 
amb la victòria per 2-1, la pa-
rella 1-Àngel Mayor-Martí Solís 
van guanyar el seu partit en 2 
sets (6/0-6/2) a Sergi Romero-
Joan Sola, la parella 2-Paco 
Fonseca-Fèlix Muñoz també 
va resoldre el seu partit per la 
via ràpida en 2 sets(6/3-6/4) a 
Teo Olivero-Pedro Regueiro, 
i la parella 3-Jordi Closa-Àlex 
Julien van acusar els nervis de 
la competició caient en 2 sets 
enfront de Santi Castany-Jo-
sep Senar.
Per la tarda, tocava enfrontar-
nos als segons classificats del 
nostre grup, el CN Sitges “B”, i 

malgrat tenir opcions de donar 
la sorpresa, la victòria va caure 
del costat de l’equip visitant per 
1-2, el punt local el va obtenir 
la parella 1-Toni Rodríguez-
David Méndez, imposant-se 
en 2 sets als seus rivals, la 
parella 2-Paco Fonseca-Fèlix 
Muñoz, van començar el partit 
una mica freds cedint el primer 
set per 6-3, però en el segon 
van millorar el seu rendiment 
arribant a tenir un 5-2 al seu 

favor i pilota per foçar el tercer 
set, però finalment van acabar 
cedint davant l’empenta dels 
seus adversaris pel resultat de 
7-5, la parella 3-Jordi Closa-
Daniel Méndez, va perdre en 3 
sets, desprès de guanyar amb 
molta claretat el primer 6-2, en 
el segon van rebre un 6-1 en 
contra, i en el tercer i definitiu 
set van estar a prop de forçar 
el tiebreak però no van poder 
assolir la victòria.

part, amb les categories ha-
bituals que van de la 1M i 9F, 
fins a la 8M i 16F, essent les 
inscripcions gratuïtes, i podent-
se efectuar el mateix dia de la 
cursa, al lloc de sortida, des de 
dues hores abans de la matei-
xa, tancant-se quan s’arribi al 
límit global de 200 participants 
entre les 3 curses.  Pel que fa 
als premis, hi haurà Trofeus pel 
primer/primera classificats de 
cada categoria, i obsequi d’una 
panera de queviures i obsequi 
de material esportiu, gentilesa 
de Marathon Esports, pels at-
letes que obtinguin les millors 
marques de la Milla Urbana.
Els guanyadors de la passa-
da edició, foren  Sergi Carrero  
amb 4’52”, i Paula Blasco, amb 
5’33”.
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Toni Bou punxa al Trial dels Estats Units
TRIAL / JOSEP M. VIDAL

Per qualsevol pilot fer dos se-
gons llocs consecutius en un 
trial puntuable pel Campionat 
del Món seria motiu d’una gran 
satisfacció. Però per tot un 
campió com és el pierenc Toni 
Bou el fet de no guanyar en 
dos trials seguits és tota una 
novetat, tota una sorpresa.
Pels voltants de Sequatchie es 
van disputar dues proves del 
mundial de trial a l’aire lliure, 
una el dissabte i l’altre el diu-
menge amb puntuació inde-
pendent per cadascuna d’elles. 
A la primera el vencedor fou el 
pilot de Ulldecona amb la Gas-
Gas, seguit del pierenc Toni 
Bou amb la Montesa.
A l’endemà diumenge es tor-
nar a repetir la victòria de Raga 
empatat de punts amb Bou, 
sent el vencedor Raga ja que 
es van tenir el nombre de zeros 
a les zones, Raga va aconse-

No és gens habitual veure a Toni Bou en el segon lloc del podi. 

guir un més, 28 per 27 Bou.
Al final dels dos dies, Toni Bou 
comentava: “Ha sigut una lluita 
marcada per la intensa pres-
sió. Àdam ha tornat a estar 
molt fort i els dos hem arribat 
a la darrera volta empatats i 
molt cansats. En aquesta vol-
ta he fet dos regals al fallar on 
no tenia que fer-ho. Espero 

que les pròximes proves siguin 
més complicades i dures que 
aquesta. 
Els dies 15 i 16 de juny es dis-
putaran a Sant Julià de Lòria 
dos trials més d’aquest mun-
dial que domina amb 70 punts 
Àdam Raga seguit per Toni 
Bou a tant sols un punt.

El CFI femení passa ronda a la Copa
FUTBOL / REDACCIÓ

Tercera vegada que s’enfron-
ten aquesta temporada el St. 
Quirze de Besora i l’Igualada 
i tercera victòria per les noies 
de Santi Ramos i Paco Pablos 
(0-4).
Les osonenques han comen-
çat amb empenta, intentant 
trencar un domini que l’Iguala-
da ha tingut des del primer mi-
nut. Tot i així, en cap moment 
han inquietat de debò la porte-
ria igualadina.

Les de l’Anoia, en canvi, sí que 
han tingut alguna ocasió de se-
guida, i amb només 9 minuts 
de joc, la Mariona obria el mar-
cador de vaselina en veure la 
portera local avançada.
El partit ha continuat intens i 
sempre controlat per les blaves 
que han anat creant ocasions 
que no entraven fins a la mitja 
hora de partit en que la Mario-
na ha culminat una jugada tre-
nada de l’equip igualadí, posat 
un avantatge al marcador que 
donava tranquil·litat per anar al 
descans.
A la segona part, la intensitat 
del partit ha baixat i de mica en 
mica ambdós equips semblava 
que donessin per bo el resultat; 
l’Igualada controlant el partit i 
el Sant Quirze sense baixar els 
braços però sense veure pos-
sibilitats de remuntar.
No ha sigut fins las minuts fi-
nals quan ha tornat l’alegria i 
a un minut del final la Mariona 
aconseguia el seu hat-trick par-
ticular i el tercer de l’Igualada.
Quan tot semblava dat i bene-
ït, una falta a la frontal la xuta 
molt bé la Judit, toca al pal i la 
Marina a boca de canó acon-
segueix el definitiu 0-4 que 
dóna a les igualadines el passi 
directe a la següent ronda de la 
Copa Catalunya.
CFI: Noelia García, Elena Alert, 
Janet Mendoza (Yaiza 77’), 
Yaiza Moratilla (Carrillo 46’), 
Carla Navarro, Núria Miquel 
(Janet 79’), Jèssica Pablos, 
Míriam Solies, Mariona Marsal, 
Judit Pablos, Marina Salanova.
GOLS: 0-1 Mariona (9’), 0-2 
Mariona (32’), 0-3 Mariona 
(89’), 0-4 Marina (90’).

Bon ral·li Empordà 
de Morros i Planell
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Després del Raŀli Ciutat d’Igua-
lada, el campionat català tenia 
per marc el Raŀli Empordà amb 
la participació de dos equips 
de Moto Club Igualada: Joan 
Morros i Carles Planell amb 
VW Golf GTI i Jonathan Gon-
zalez i Mario Acosta amb Ci-
troën Saxo VTS.
El raŀli empordanès amb la 
base situada a la població de 
la Bisbal de l’Empordà consta-
va de tres trams cronometrats 
d’asfalt que es repetien una 
vegada: La Ganga, Els Àngels 
i Santa Pellaia.
Si bé els primers pas pels tres 

primers trams es disputaren 
amb l’asfalt sec, la pluja va 
complicar la situació en el se-
gon i darrer pas pels altres tres 
trams. 
Pels que fa als equips de MCI, 
Gonzalez i Acosta tingueren 
que abandonar per avaria me-
cànica en el Citroën. L’altre 
equips el format per l’odenenc 
Morros i l’igualadí Planell van 
fer un brillant ral.li amb el VW 
Golf GTI, segons al grup H i se-
gons a  classe 9 i en el 24è lloc 
absolut. Els vencedors del ral.
li van ser Jordi Gaig i Aleix As-
tudillo amb Porsche 911 GT3.

Joan Morros i Carles Planell a la sortida del Ral.li Empordà.

Triviño i Haro al ral·li Acròpolis
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A les dues d’aquesta tarda co-
mençarà a Loutraki la sisena 
prova puntuable pel Campio-
nat del Món de Raŀlis, l’Acrò-
polis de Grècia amb la partici-
pació de l’equip de Moto Club 
Igualada format per Ricardo 
Triviño i l’odenenc Àlex Haro 
amb Mitsubishi Lancer EVO X 
del preparador català de Sa-
llent Calm Competició.
El raŀli consta de 14 trams cro-
nometrats repartits entre avui 
divendres, demà i diumenge. 
Entre aquests trams destaca el 
de Kineta-Pissa de 47 km que 
precisament és el primer tram 
i que es disputa aquest matí. 
Els trams son de terra amb al-
tes temperatures, pedres i pols 
i es caracteritza per ser un dels 
més durs del campionat mun-
dial.

Triviño i Haro participaran a 
WRC2 dins la Copa de Pro-
ducció i en la que actualment 
estan classificats en la sego-
na posició. També és a Grècia 
l’igualadí Pep Requena dins 
l’organigrama de SIT. Pel que 
fa als favorits a la victòria ab-
soluta hi han els pilots; Ostberg 
i Novikov amb Ford Fiesta RS 
WRC, els Citroën DS3 WRC 
de Hirvonen i Sordo i els VW 
Polo R WRC de Ogier i Latva-
la.

Òdena acollirà la final territorial 
infantil masculina de bàsquet
BÀSQUET / REDACCIÓ

El Pavelló Mestre Vila Vell 
d’Òdena acollirà el proper diu-
menge 2 de juny la Final Ter-
ritorial Infantil Masculí Nivell 
A-2 de Basquetbol. La Fede-
ració Catalana de Basquetbol 
ha triat el Pavelló Mestre Vila 
Vell per realitzar-hi la fase final 
d’aquest  Campionat.
Els 4 millors equips de Cata-
lunya de nivell A-2 lluitaran, a 

partir de les 10h del  matí, per 
obtenir el títol. Hi participaran; 
U.E. St. Cugat 1, UB St. Adrià 
1, JAC Sants A i Safa Claror A. 
La final tindrà lloc a les 6h de 
la tarda. El regidor d’esports 
de l’Ajuntament, Sergi Loza-
no, convida a tothom a gaudir 
d’aquest esdeveniment espor-
tiu que a més de ser una com-
petició promou el món del  bas-
quetbol. L’entrada és gratuïta.   

La guanyadora d’UN VOL EN GLOGUS és:

Virginia Mendez Sanchez 
de Santa Margarida de Montbui

www.caminsdevent.com



Joan Masip, sisè al Top Infantil 
d’Espanya de tennis taula
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

El cap de setmana passat es 
va disputar a la població ma-
laguenya de Mollina el Top 8 
estatal en les diferents catego-
ries de formació. El jugador del 
CPP Igualada CTAI Joan Ma-
sip va participar a la competició 
infantil, on era precisament el 
vuitè cap de sèrie en el seu pri-
mer any a la categoria.
El palista igualadí, l’únic repre-
sentant català a la categoria, 
va acabar la competició a la 
sisena plaça després de gua-
nyar dues partides. El jove 
anoienc va imposar-se a Víc-
tor Seguí (València) per 4-3 i 
també va sumar els punts de 
la partida davant de Santiago 
Prieto (Galícia), ja que aquest 
no es va presentar a la compe-
tició. El Top el va acabar gua-
nyant Ivan Pérez (València), 
adjudicant-se totes les partides 
que va disputar.
Amb Joan Masip com a únic 
català, el Top 8 infantil espa-
nyol d’aquesta temporada va 
estar integrat per dos madri-
lenys, tres valencians i dos ga-
llecs.

L’equip de 1a territorial tanca 
la temporada a Les Comes
Després de la salvació aconse-
guida diumenge de la setmana 
passada a Les Comes, l’equip 

Joan Masip.

Ebox participa a la 
Copa No Fight No Life
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de 1a territorial del CPP Iguala-
da CTAI va poder disputar l’úl-
tim partit de la lliga d’enguany 
sense neguits. Amb la tranquil-
litat de la salvació, però, els 
igualadins es van veure supe-
rats pel CTT Dels Horts 2000 
per 1-5.
El partit va començar bé pels 
locals quan Joan Moriana va 
estrenar el marcador en impo-
sar-se per un ajustat 3-0 a Mar-
tí Pardo. A partir d’aquí, però, 
els de l’Anoia ja no van poder 
fer cap més punt. Els visitants 
Raül Adamé i Pere Guàrdia 
van capgirar el marcador en 
vèncer a Juan Carlos Ortiz per 
un ajustat 2-3 i a Miguel Moria-
na per un contundent 0-3, res-

pectivament.
A la segona ronda, els de Sant 
Vicenç dels Horts ja no van ce-
dir cap punt. Primer era Martí 
Pardo qui superava a Juan 
Carlos Ortiz per un ajustat 1-3; 
posteriorment, Pere Guàrdia 
va guanyar per 2-3 a Joan Mo-
riana i, finalment, Raül Adamé 
va tancar el marcador derro-
tant a Miguel Moriana per 0-3.
Malgrat la derrota en l’última 
jornada, els igualadins tanquen 
la temporada amb l’objectiu de 
la salvació complert i encaren 
amb entusiasme la temporada 
que ve, en la qual es proposen 
no passar els patiments que 
han passat en aquesta.

Original trobada de Furgonetes VW en 
el campionat d’Slot de Tim Comarca
SLOT / TIM COMARCA

Com hem explicat diferents 
vegades, el món de l’slot bus-
ca reproduir cotxes de com-
petició reals per a disputar-ne 
competicions en els circuits a 
escala reduïda domèstics o 
dels clubs. Qualsevol moment 
històric de l’automobilisme és 
bo per a replicar-lo, ja siguin 
els més sofisticats cotxes con-
temporanis que competeixen 
a Le Mans, ja siguin els més 
entranyables dels clàssics dels 
cinquanta, seixanta, setanta 
o els no tan llunyans vuitanta 
i noranta. Però hi ha una colla 
d’aficionats que han fixat el seu 
focus en un simpàtic artefacte 
creat a alemanya l’any 1948: 
es tracta de la T1, la primera 
furgoneta fabricada per Volks-
wagen sobre la base del popu-
lar escarabat.
Aquest grup de romàntics han 
creat un petit campionat itine-
rant que va recorrent les pistes 
dels diversos clubs de la geo-
grafia catalana i que es disputa 
únicament amb aquest model, 
això si, se’l permet amb carros-
seria de microbús, de furgone-

Bernat i Manel Macià de la 
UECAnoia-Pedraforca, a la 
cursa del Trencacoll
MUNTANYA / REDACCIÓ

El passat diumenge 19, es 
celebrà a la localitat de Corró 
d’Amunt, petit poble agregat al 
municipi de Les Franqueses 
del Vallès, al peu del Mont-
seny, la 1a Cursa de Muntanya 
El Trencacoll, nom que pren 
d’un camí que es vol recupe-
rar i que havia quedat en de-
sús. La cursa, que combinava 
trams ràpids de pista i corriols 
tècnics, discórrer pels voltants 
de la població configurant dos 
recorreguts molt ràpids, poc 
tècnics i sinuosos, un de 10 km 
i 424 m de desnivell positiu, i 
l’altre de 21 km i 740 m de des-

Manel i Bernat Macià, moments abans de prendre la sortida.

nivell positiu. La organització hi 
va preveure 4 punts d’avitualla-
ment, tres líquids i un de sòlid, 
per proveir als corredors en els 
recorreguts de cursa.
El guanyador a la cursa de 10 
km va fer un temps de 50 mi-
nuts i 5 segons, fent el Bernat, 
de 15 anys, 1h 16min 16s i as-
solint la 92a posició d’un total 
de 146 corredors. El guanya-
dor de la prova llarga va aca-
bar amb un temps d’1h 28min 
44s, i per la seva part, el Manel 
va fer un temps de 2h 27min 
35s, , arribant a la 159a posició 
d’un total de 195 atletes parti-
cipants. 

ta tancada o de pickup. Aquest 
caire “nòmada” ja els va portar 
a Igualada el desembre de 
l’any passat, en que van cele-
brar una cursa al Tim Comarca 
amb ocasió de la inauguració 
del nou local del club igualadí.
El passat dissabte 25 van 
tornar a la nostra ciutat però 
aquesta vegada per córrer a 
la pista de Cric-Crac, amb un 
traçat sinuós que el fa molt 
adient per a aquests simpàtics 
vehicles.
La IV reunió de “furgoneters” 
va aplegar 14 pilots amb els 
seus divertits i coloristes ginys, 
ja que aquest grupet dóna qua-
si bé més valor a les decora-
cions que a les prestacions 

pures, i això fa que es puguin 
contemplar decoracions molt 
vistoses i amb molt regust “six-
tie”. Aquest era el cas de la 
furgoneta guanyadora, la de 
l’ Albert Ortega, que lluïa una 
ornamentació floral molt pròpia 
del moviment hippie, o la del 
Marcel·lí Prat, que transporta-
va al damunt una reproducció 
dels famosos Isetta de l’època.
La competició es va configu-
rar en dues curses de 7 pilots, 
i com ja hem avançat va ser 
guanyada pel pilot de l’Hos-
pitalet Albert Ortega, que ha 
guanyat les tres anteriors, se-
guit del manresà Lluís Torra, 
impulsor i alma mater d’aquest 
campionat conjuntament amb 

l’Antonio Ortega (pare del 
guanyador). L’igualadí Daniel 
Bisbal va ser el tercer classi-
ficat, precedint el també igua-
ladí Ivan Jiménez, nouvingut a 
l’especialitat. Tancava els cinc 
primers classificats l’egarenc 
David Valverde, amb una di-
vertida furgoneta pintada amb 
els colors de la bandera jamai-
cana.
La propera gran cita de l’slot 
serà la cursa de 24 hores que 
es correrà el cap de setmana 
del 7, 8 i 9 de juny en dues 
pistes de fusta muntades als 
salons del restaurant Scorpia 
d’Òdena. 
Pilot           Voltes
1 Ortega, Albert 286,34
2 Torra, Lluís 282,33
3 Bisbal, Daniel 274,23
4 Jimenez, Iván 269,12
5 Valverde, David 268,50
6 Pajuelo, Dany 258,37
7 Lladó, Pep 248,28
8 del Castillo, Jordi 245,05
9 Prat, Marcel.lí 232,36
10 Castillo, Jordi 228,12
11 Knabe, Dieter 226,23
12 Orga, Joan 222,18
13 Pons, Martí 222,00
14 Ortega, Antonio 220,35

JIU-JITSU / REDACCIÓ

Recentment l’Ebox Igualada, 
el nou espai d’arts marcials de 
l’Esquaix Igualada va participar 
a la Copa No fight No Life ce-
lebrada a St. Adrià del Besos.
Aquest open amb participants 
de tot l’estat és una de les cites 
més importants de la disciplina.
El Jiu-jitsu és esport de com-
bat que s’està consolidant com 
una de les arts marcials més 
practicades, l’objectiu és forçar 
el rival a abandonar mitjançant 
luxacions i estrangulacions, i te 
dues modalitats: amb kimono i 
sense. Els d’Igualada van fer 
un bona competició aconse-
guint 6 medalles:
Jiu-jitsu:
- Nacho Moreno : 3r cinturó 
blanc-76Kg; Fermí Olid: 1r cin-
turó blanc-88Kg; Eudald Gui-
tart : 3r cinturó blau-88Kg.
Jiu-jitsu No Gi:
Alex Fransescu: 2n -18 anys; 
Fermí Olid: 3r nivell principi-
ants -82Kg; Pepe Cervantes : 
3r nivell intermedi -70Kg.
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Albert Moreno, cinquè a la Bilbao Triatlon
TRIATLÓ / REDACCIÓ

Una nova edició, la tercera, es 
va dur a terme aquest dissabte 
a la ciutat de Bilbao, amb unes 
condicions molt adverses per 
la pràctica del triatló. 
En el tram de natació, arribava 
amb mes d’un minut d’avantat-
ge, l’americà Andrew Staryko-
vicz, un del principals favorits 
per guanyar la cursa, sobre els 
seus immediats perseguidors, 
Mikel Elguezabal, Marcel Za-
mora, Albert Moreno i Richard 
Calle.
Ja sobre la bicicleta, Staryko-
vic,  feia valer la seva potencia 
al pla, per incrementar la di-
ferència sobre els esmentats 
perseguidors, doncs hem de 
dir que aquest atleta te el re-
cord del mon al parcial de bici-
cleta sobre els 180 kms, de la 
distancia Ironman. Malgrat tot, 
al arribar a la pujada, te que 
reduir la velocitat i per darre-
ra el persegueix cada vegada 
mes a prop, el Mikel Elgueza-
bal, i sobre el km., 30 arriba al 
cap, doncs l’americà a tingut 
problemes mecànics ( canvi 
electrònic no li funciona) tam-
bé i es veu amb dificultats a les 
pujades, doncs no pot posar 
la marxa mes adequada. Per 
darrera, Aimar Agirresarobe, 
també s’ha escapat i circula 
en tercera posició per davant 
del pilot que composen Zamo-
ra, Moreno, I Calle, mes tard 
atrapats per Gomez,  Del Real, 
I Cofine. Fernando Gomez, 
aprofita la baixa, es llença i va 
en busca del cap de cursa. 
A la transició arriba molt des-

El 8 de juny, Copa 
Catalana d’Escalada 
a l’Ingravita 
d’Igualada

tacat el Mikel Elguezabal, 
seguidament arriben Andrew 
Starikovic, en segona posició, 
i a continuació Aimar. Per dar-
rera el pilot segueix compacte 
encapçalat per Marcel Zamo-
ra, Albert Moreno I la resta de 
components
A la mitja passen diverses co-
ses. Sobre el km 10, Elgueza-
bal s’atura, te problemes, no 
pot mes, i al cap d’un metres 
es sobrepassat per l’americà 
que malgrat no estar en la seva 
millor disciplina, la diferència 
sobre els seus perseguidors li 
permet encapçalar novament 
la prova uns kms, però Agirre-
sarobe, transita mes ràpid i al 
sobre la meitat de la cursa ja 
es col·loca en la primera posi-
ció, Elquezabal, opta per reti-
rar-se, Starykovic, te que parar 
per problemes estomacals, per 
darrera Fernando Gomez re-
dueix la diferència molt ràpida-
ment i sembla que pot arribar 
al cap. El grupet dels catalans 
amb Richard Calle, Marcel Za-

mora I Albert Moreno, van a 
bon ritme però mes lent que 
Gomez. A partir del km 16, 
Calle imposa un fort ritme que 
deixa a l’Albert i Marcel, per 
darrera i comença a lluitar per 
el pòdium. En aquets moments 
es quart de la cursa, l’Albert 
cinquè i el Marcel sisè. 
Al final per 17 segons Agirre-
sarobe, guanya aquesta cursa, 
sobre Fernando Gomez, i a un 
minut i mig Richard Calle, es fa 
amb la tercera posició del pòdi-
um després de ser el millor a la 
mitja marató.
Per darrere Marcel Zamora, 
quart,  avança a l’Albert Mo-
reno, que se li està fent llarga 
la cursa, degut a no haver-se 
hidratat correctament al llarg 
de la cursa i al no alimentar-te 
en els moments adequats, la 
fatiga arriba abans, amb un dia 
com avui, on el fred i la pluja 
desgasta mes ràpid que nor-
malment.

Cinc triatletes del CERRR 
a Sant Feliu de Guíxols
Aquesta vegada 5 triatletes del 
CERRR Igualada, s’han des-
plaçat a la població de Sant 
Feliu, per disputar una nova 
prova del circuit català de tri-
atló, a la distancia sprint, amb 
540 participants, repartits amb 
diferents sortides
Cal destacar el fort onatge que 
presentava el tram de nata-
ció que va fer incrementar el 
temps dels participants a mes 
de acumular un major desgast 
a aquesta primera disciplina
Ressaltar la posició 36 del Llu-
ís Simon amb un temps de 1h 

05’44’’, amb una diferencia de 
11 segons amb l’Isidre Guixà, 
que entrava al lloc 40. Ressal-
tar que novament l’Isidre puja-
va al pòdium, al tercer lloc de la 
classificació de veterans
A continuació, al lloc  61, el 
Sergio Buron, feia un temps 
de 1h07’10’’ i darrera seu a la 
posició 67, el Ramon Sánchez, 
amb un temps de 1h07’35’’. 
Per concloure la participació 
del club al lloc 307, arribava el 
Jerome Loos amb un temps de 
1h23’42.
Dins la classificació per equips 
el CERRR aconseguia la dese-
na posició, gràcies als resultats 
esmentats de forma individual, 
de 47 equips classificats.

El CAI, al triatló Penedès
Diumenge 26 de maig es va 
celebrar el 1r Triatló de Pene-
dès Marítim de Cunit amb una 
participació de gairebé 500 
triatletes i sobre la distància 
Sprint (750 mt natació - 20 km 
ciclisme - 5 km cursa a peu).
Els participants es van trobar 
amb un mar mogut, a contra 
corrent  que va fer que el tram 
inicial de natació fos una mica 
més complicat. Després es va 
continuar amb un circuit de ci-
clisme planer però molt trencat 
per els carrers de Cunit i final-
ment el tram de cursa a peu 
per el passeig marítim, amb 
molt bon ambient de públic.
Per part del CAI triatló Pe-
tromiralles els resultats dels 
seus  components van ser els 
següents:
116è  Oriol Castells
141è  Josep Mª Tàpia
169è  Isidre Roca
223è  Francesc Casanova
379è  José Colomar

ENTITATS / REDACCIÓ

El proper dissabte 8 de juny 
tindrà lloc a Igualada la segona 
prova de la X Copa Catalana 
d’escalada en bloc i Campionat 
de Catalunya. Es durà a terme 
a les instal·lacions del rocò-
drom igualadí Ingravita durant 
tot el dia.
L’escalada en bloc és un tipus 
d’escalada que es practica 
sense corda, damunt de mata-
lassos i a poca alçada. Proba-
blement la més espectacular ja 
que es busca la màxima dificul-
tat en pocs moviments, donant 
com a resultat uns recorreguts 
impossibles on els participants 
s’hauran d’exprimir al màxim.
Aquesta competició, organit-
zada per la FEEC (Federació 
d’entitats excursionistes de 
Catalunya), portarà a Igualada 
els millors escaladors del nos-
tre país. Ingravita acull aquesta 
prova amb la col·laboració de 
l’EGAN (Espeleo Grup Anoia).
L’entrada serà lliure per a tot-
hom qui vulgui venir a veure 
aquest espectacle en directe, a 
partir de les 9 del matí. L’Ingra-
vita és al carrer Sebastià Artés, 
29 d’Igualada. 

Luis Luque i Melendi, 
tercers al campionat 
del món d’Agility 
celebrat a Oviedo

AGILITY / REDACCIÓ

El passat divendres 16 i diu-
menge 19 de maig, la comuni-
tat d’Astúries, concretament en 
el centre hípic Asturcon d’Ovi-
edo, acollia el Campionat del 
Món d’Agility Open, on l’iguala-
di Luis Luque (Club Agility Ri-
valcan) va participar juntament 
amb el seu caniche, Melendi. 
En les dues jornades celebra-
des, Luque i Melendi van acon-
seguir en la modalitat biathlon 
jumping un tercer lloc, de tal 
manera que s’atorgaven la me-
dalla de bronze en el Campio-
nat del Món d’Agility.

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2

VS

f.c. barcelona
per al dissabte 15 de juny de  2013

a les 20:00 del vespre (subjecte a possibles 
canvis d’horari) 



Cultura
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TEATRE / LA VEU

El millor teatre d’aficionats de 
la comarca serà el protago-
nista d’aquest mes de juny al 
Teatre de l’Aurora. Després 
de l’èxit assolit en la primera 
edició celebrada l’any passat, 
la sala independent igualadina 
serà l’escenari d’un nou Cicle 
de Teatre Amateur, que del 8 
de juny al 7 de juliol portarà 
a l’escenari les propostes del 
Grup de Teatre La Barraca 
de Copons, de la Cia. La Bri-
llante de Castellolí, del Grup 
Teatral de Capellades i de la 
companyia Caràcters Teatre 
d’Igualada. Aquesta iniciativa, 
impulsada des del Teatre de 
l’Aurora, ha propiciat la crea-
ció d’una “roda” de teatre d’afi-
cionats de l’Anoia, que entre 
d’altres objectius, durà a ter-
me una programació estable 
de teatre amateur en diversos 
municipis anoiencs.
En la presentació de la sego-
na edició del Cicle de Teatre 
Amateur de l’Anoia, Òscar 
Balcells, director del Teatre 
de l’Aurora, ha remarcat “la 
satisfacció del Teatre de l’Au-
rora de repetir, per segon any 
consecutiu, un cicle que vam 
iniciar l’any passat amb l’ob-
jectiu de recuperar un certa-
men de teatre amateur que ja 
s’havia fet fa anys aquí a l’Au-
rora per acollir els grups de 
teatre amateur de la comarca, 
que n’hi ha molts i que estan 
fent molta feina i a més molt 
bona. Amb aquest cicle també 

volem donar l’oportunitat als 
espectadors d’Igualada i de 
la comarca, de poder veure el 
treball que fan aquests grups 
al llarg de l’any”. L’experiència 
de la primera edició del Cicle 
de Teatre Amateur celebrada 
l’any passat “va ser molt po-
sitiva per a les companyies 
participants que van poder 
presentar els seus treballs en 
un entorn professional i per 
l’exceŀlent acollida de públic. 
Per aquest motiu, havíem de 
repetir-lo. Enguany tenim qua-
tre noves companyies, amb 
propostes molt variades i de 
molta qualitat”, ha assenyalat 
Balcells.

El Grup de Teatre La Barraca, 
de Copons, serà l’encarre-
gat d’obrir el Cicle de Teatre 
Amateur el 8 i 9 de juny, i ho 
farà amb la cèlebre comèdia 
La jaula de las locas. Jaume 
Closa, un dels components de 
la companyia coponenca, ha 
explicat que es tracta “d’una 
comèdia amb números mu-
sicals coneguda per tothom, 
ja que ha estat portada al ci-
nema i representada arreu i 
que hem adaptat al nostres 
context actual”. La jaula de las 
locas mostra com una parella 
homosexual de sobte es veu 
amenaçada quan el fill anun-
cia el seu matrimoni i l’arriba-

da dels sogres conservadors, 
i decideixen camuflar el seu 
estil de vida. Una comèdia di-
vertida amb uns personatges 
esbojarrats i excèntrics. Basa-
da en l’obra de teatre de Jean 
Poiret, La jaula de las locas és 
un dels musicals amb més èxit 
de la història, una divertidíssi-
ma i tendra història sobre la 
família, l’amor incondicional i, 
especialment, sobre la neces-
sitat d’acceptar en realitat qui 
som.
La segona proposta del cicle 
arribarà de la mà de la Com-
panyia de teatre La Brillante, 
de Castellolí, que presentarà 
Pel davant i pel darrera el 15 
i 16 de juny. Es tracta d’una 
de les comèdies més popu-
lars i representades de la his-
tòria. Dues comèdies en una, 
teatre dins el teatre, ja que 
veurem com pel davant una 
companyia escenifica el vo-
devil Ya no se donde tengo la 

La celebració del Cicle de 
Teatre Amateur de l’Anoia ha 
servit d’impuls per a la cre-
ació d’una Roda de Teatre 
Amateur a la nostra comarca 
que, entre d’altres objectius, 
oferirà una programació es-
table i regular de teatre d’afi-
cionats en diversos municipis 
anoiencs. Tal i com explica 
Joan Miquel, el seu coordi-
nador, “la continuïtat del cicle 
ha donat com a fruit aquesta 
roda, ja que les companyi-
es amateurs ens hem pogut 
conèixer, compartir experi-
ències i recursos, establir 
lligams trencant la inèrcia 

sardina, mentre pel darrere se 
succeeixen un munt de des-
propòsits. Joan Miquel, actor i 
director de l’obra, ha explicat 
que “hem invertit dos anys en 
aquesta obra, amb un treball 
molt important d’actors i d’es-
cenografia. És una comèdia 
molt intensa i esperem que el 
públic rigui i s’ho passi tan bé 
com nosaltres”.
El cicle es reprendrà el 29 i 30 
de juny amb el Grup Teatral 
de Capellades, que presenta-
rà Cervells en la fosca, de Juli 
Manel Pou i Vilabella. El grup 
capelladí, amb prop de 40 
anys de trajectòria, ha recu-
perat aquesta obra que ja va 
posar en escena fa 25 anys. 
Tal i com explica Josep Ma-
ria Masoni, un dels actors del 
grup, “l’acció se situa en un 
manicomi, i tot i que els mèto-
des en aquests centres potser 
han canviat en 25 anys, hi ha 
moltes coses de la nostra so-
cietat que no ho han fet”.
La segona edició del Cicle de 
Teatre Amateur de l’Anoia es 
clourà el 6 i 7 de juliol amb Ca-
ràcters de Txèchov, a càrrec 
de la jove companyia igualadi-
na Caràcters Teatre. Després 
d’uns intens treball de recerca 
sobre la vida i l’obra d’Anton 
Txèkhov, i tan sols amb un any 
de trajectòria, aquesta compa-
nyia ha posat en escena “una 
obra basada en contes de l’es-
criptor rus, contes que parlen 
sobre els diferents caràcters. 
L’obra i la vida de Txèkhov 
ens han fascinat” ha explicat 
una de les tres components 
de la companyia, Maria Roca, 
que també ha volgut destacar 
la composició musical realitza-
da expressament per a l’obra, 
a càrrec d’Adrià Garcia.

2n. Cicle de Teatre Amateur de l’Anoia, al Teatre de l’Aurora
Roda de teatre amateur • Els grups de teatre amateur de la comarca impulsen una roda de teatre

de les companyies amateurs, 
que normalment treballen 
de manera independent”. La 
“roda” permetrà, segons Joan 
Miquel, “que diverses sales 
de pobles de la comarca que 
sovint estan desocupades tin-
guin més vida, que les com-
panyies amateurs de l’Anoia 
puguin fer actuacions d’una 
manera regular i fora dels seus 
pobles i que el públic de la co-
marca pugui conèixer i gaudir 
d’aquests treballs”. Miquel ha 
agraït el suport del Teatre de 
l’Aurora ”que ha posat la pri-
mera pedra i els grups estem 
construint la casa”.

El proper 13 de juliol aixeca-
rà el teló la primera progra-
mació estable de la Roda, 
que portarà els treballs de 
les companyies Grup de Te-
atre La Barraca de Copons, 
Cia. La Brillante de Caste-
llolí, Grup Teatral de Cape-
llades, companyia Caràcters 
Teatre d’Igualada, Catalan 
Dream de l’Alzinar de Mas-
quefa, Grup de Teatre Balles-
tea de Piera, Grup de Teatre 
de Montbui i Quadrat Màgic 
d’Igualada, a set municipis de 
la comarca: Castellolí, Piera, 
Copons, Masquefa, La Llacu-
na, Capellades i Òdena.

El Cicle de Teatre Amateur de l’Anoia 
impulsa la Roda de teatre amateur 
a la comarca

MÚSICA / LA VEU

L’Escola Municipal de Músi-
ca d’Igualada organitza al bar 
Hot Blues, el proper dimarts a 
les 10 del vespre, l’última Jam 
Session d’aquest curs. La Jam 
és oberta a tots els alumnes i 
professors de l’escola i també 
a altres músics. Tothom hi pot 
participar interpretant aquells 
temes que han treballat a clas-
se o que, simplement, els ve 
de gust. Us hi esperem!

Dimarts, nova Jam Session al 
bar Hot Blues

Els representants dels grups de teatre amateur que participaran aquest any en el Cicle a l’Aurora
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El tenor Carlos Cosías, la so-
prano Rocío Martínez i el pia-
nista Manuel José Ruiz seran 
els protagonistes del primer 
concert “Nessun dorma”, que 
se celebrarà aquest dissabte 
1 de juny a l’església de Sant 
Jaume de Calaf. Una nit dedi-
cada a la música lírica en la 
qual es podran sentir peces 
d’òperes ben conegudes (Ro-
méo et Juliette, L’elisir d’amo-
re) i també de sarsueles (El 
barbero de Sevilla, El último 
romántico o Doña Francisqui-
ta, entre d’altres). La bellesa 
de les cançons escollides i la 
brillant trajectòria dels solistes 
auguren una nit plena de bona 
música.
El concert l’organitza i patro-
cina l’establiment calafí El 
Rebost de l’Ànima, amb el su-
port de l’Ajuntament de Calaf, 
Flors i plantes Rosa Maria i la 
Parròquia. L’objectiu és poder 
acostar el cant líric i la música 
clàssica al públic de Calaf i co-
marca, i fer-ho amb un espec-
tacle de gran qualitat.
Després del concert, que co-
mençarà a 2/4 de 10 del ves-
pre, se servirà cava i pastes 
a tots els assistents, en el 
marc incomparable de la pla-
ça Gran. Es recomana ad-
quirir les entrades de manera 
anticipada, al Rebost de l’Àni-
ma (pl. Barcelona’92, 2 – tel. 
938698172), a l’Oficina de 
Turisme (pl. dels Arbres – tel. 

938680833) o a la Floristeria 
Rosa Maria (Isidre Vilaró, 15 
– tel. 938680174). Els subs-
criptors de La Veu de l’Ano-
ia tindran un descompte del 
10%.

Solistes de primer nivell
Carlos Cosías va saltar a la 
primera fila de la lírica mun-
dial l’any 1998, en guanyar la 
primera edició del certamen 
de cant Manuel Ausensi de 
Barcelona, reafirmant aquest 
triomf el mateix any amb el 
Premio Plácido Domingo-
Pepita Embil al Millor Cantant 
de Sarsuela al Concurs Inter-
nacional Operalia de Plácido 
Domingo, i el segon lloc del 
Concurs Internacional de Cant 
Francesc Viñas al Gran Teatre 
del Liceu. El seu repertori s’ha 
anat concentrant com a tenor 
líric, encara que el seu interès 

pel “bel canto” romàntic li ha 
permès abordar, entre d’al-
tres, obres de Donizette com 
Il Giovedi grasso, Don Pascu-
ale, L’elisir d’amore o Lucia di 
Lammermoor, aquesta darre-
ra al Gran Teatre del Liceu i a 
Cagliari (Italia). 
Per la seva banda, Rocío 
Martínez ha estudiat guitarra 
i cant, obtenint matrícula d’ho-
nor en el seus estudis superi-
ors al Conservatori Municipal 
de Música de Barcelona. Pos-
teriorment ha realitzat estudis 
de perfeccionament de tècni-

Amb l’arribada del bon temps 
es presenten els cada vega-
da més prolífics festivals, ga-
les o recitals que se celebren 
al llarg del territori, com a 
preludi cultural per a les nits 
d’estiu.
Avui tenim la satisfacció de 
celebrar el naixement del 1r. 
NESSUN DORMA nom que 
han donat els seus promo-
tors que, jugant amb Turan-
dot, l’òpera de Puccini, resul-
ta molt apropiat per a la Gala 
lírica de Calaf.
Els encarregats d’inaugurar 
aquesta primera edició són 
Carlos Cosies, tenor i Rocío 
Martínez, soprano, una pare-
lla en clau de sol, tant sobre 
l’escenari com a la vida real.

Rocío, Carlos, què suposa 
per a vosaltres ser els ar-
tistes d’aquest primer Nes-
sun dorma?.
En totes les noves iniciatives 
hi ha un grau de creativitat i 
indubtablement en la música, 
en la lírica, encara que sigui 
interpretació, va acompanyat 
amb un plus d’emoció i per 
a nosaltres, és emocionant 
el participar en alguna cosa 
que s’inicia i quan els seus 

promotors, els amics Maria i 
Francisco Jiménez ens ho van 
proposar, la nostra resposta va 
ser un sí incondicional ja que 
sabem l’esforç d’organització 
i econòmic, no cal passar per 
alt, que representa l’organitzar 
un esdeveniment d’aquestes 
característiques. Tenim la sort 
de comptar, a més, amb la 
companyia del nostre col·lega 
i amic, el mestre Manuel José 
Ruiz al piano i de poder can-
tar en un marc preciós que és 
l’església Parroquial de Sant 
Jaume de Calaf.

Quin repertori interpreta-
reu?
Hem elaborat un programa 
atractiu, festiu i d’altra banda 
exquisit, amb l’objectiu que 
agradi a la major part del pú-
blic. Es compon en la seva 
primera part d’òpera de diver-
ses èpoques i cançó italiana 
i una segona dedicada a la 
sarsuela amb peces fàcilment 
recognoscibles i que estan en 
la memòria de tots. Això en el 
programa oficial però, tindrem 
alguna que altra sorpresa.

Per què Calaf, vosaltres que 
canteu en escenaris emble-

Calaf dedicarà la nit de dissabte a la música lírica 
amb el primer concert “Nessun dorma”

ca de cant a la Universitat de 
Minnesota (EUA). Té el primer 
premi en el Concurs de Cant 
de la Fundació Pro-Mèdic, la 
medalla al Concurs Internaci-
onal Maria Canals, i va ser fi-
nalista del Concurs Internacio-
nal Manuel Ausensi. En el seu 
repertori operístic ha participat 
en nombroses produccions, 
destacant: Così fan tutte, en el 
rol de Despina; La Serva Pa-
drona, en el rol de Serpina o 
Die Zauberflöte en els rols de 
La Reina de Nit i Papagena.

Els dos solistes seran acom-
panyats al piano per Manuel 
José Ruiz, Premi d’Honor en 
finalitzar els estudis de grau 
superior al Conservatori del 
Liceu, i col·laborador habitual 
de l’Orquestra i Cor del Gran 
Teatre del Liceu. A més de pi-
anista repertorista per a dife-
rents cursos, és director mu-
sical i pianista de produccions 
com La Petita Flauta Mágica, 
Hansel i Gretel (DVD) o Alle-
gro Vivace, del Gran Teatre 
del Liceu.

màtics de la lírica?
Per què no?. Com deia 
abans, aquesta iniciativa la 
vam veure atractiva des del 
primer moment i pensem 
que no cal témer l’oferir su-
port a festivals o gales que 
sorgeixen d’iniciatives en 
poblacions no punteres, des 
del punt de vista de la lírica. 
Molts dels festivals d’indub-
table fama van tenir el seu 
inici en idees de promotors 
privats i en poblacions pe-
tites, i aquí estan. Jo animo 
també a les institucions a 
que donin suport, en menor 
o major grau, aquest tipus 
d’iniciatives i al públic que 
assisteixin a aquests espec-
tacles, molts d’ells són l’inici 
d’una gran afició.

Què espereu d’aquesta pri-
mer Nessun dorma?.
Sobretot, que els assistents 
s’ho passin bé i nosaltres 
també i ens quedem tots 
amb ganes de més i desitjar 
als seus promotors i al poble 
de Calaf que aquest acte si-
gui el principi de successives 
nits en què Nessun dorma 
(que ningú dormi) i gaudeixin 
de la bona música. 

Carlos Cosias i Rocio Martínez, una 
parella en clau de Sol

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El guanyador 
del val és: 
Ernest 

Parcerisas
d’Igualada
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Diumenge comencen les Se-
renates d’Estiu 2013, el cicle 
de concerts que ofereix a la 
ciutat les Joventuts Musicals 
d’Igualada.
El programa d’aquest any in-
clou tres concerts que es faran 
tot en el marc incomparable 
del Claustre de l’Escola Pia.
El primer dels concerts, el 
de diumenge 2 de juny, ani-
rà a càrrec de la Coral Mixta 
d’Igualada que oferirà el pro-
grama “L’esperit i la paraula”. 
El concert serà a les 8 del ves-
pre.
Els altres dos concerts que 
formen el cicle seran un con-
cert de Música de cambra a 
càrrec de Raquel Castro i Yu-
val Gotlibobich i que es farà el 
16 de juny i un darrer concert, 
inclòs dins l’Estival de jazz, 
a càrrec de David Soler/Dani 
Perez guitar duo i david men-
gual Free Spirits Big Band.

Concert de la Coral Mixta
La Coral Mixta d’Igualada ofe-

rirà diumenge un programa 
molt variat d’estils, però amb 
obres de gran tradició polifòni-
ca. Són músiques que no es 
mouen de la Mediterrània; Ca-
talunya, Itàlia i França són els 
focus creadors, i els presenten 
de manera cronològica.
El programa comença per Ce-
rerols, monjo de Montserrat 
i possiblement el més repre-
sentatiu del que denominem 
“l’Escola Montserratina”, amb 
un llenguatge barroc molt aus-
ter. D’ell interpretarà la Missa 
Prodefunctis, a 7 - Libera me/
Agnus Dei.
Com a segona obra interpreta-
ran a Claudio Monteverdi, del 
qual han triat quatre madrigals 
del 2n. llibre, amb textos de 
Torcuato Tasso, on trobem les 
més belles descripcions de 
l’amor, el desamor, la natura, 
els sentiments i les sensaci-
ons més pures, dibuixades 
amb els contrapunts més va-
lents.
Després el concert viatjarà 
cap a França, d’on ens sedui-

ran les estètiques de finals del 
s. XIX i la primera meitat del 
s. XX, on trobem els planteja-
ments orientals de les escales 
proposades per Debussy, la 
dificultat instrumental exigida 

per Ravel, i la placidesa con-
trapuntística de Duruflé, amb 
línies gregorianes i harmonies 
modals; un retorn nostàlgic al 
passat.
I finalment s’interpretaran 

obres de compositors de casa 
nostra com Pau Casals, Xavi-
er Montsalvatge, Manel Oltra i 
Josep Vila i Casañes.
El preu de les entrades és de 
10 euros.

Comencen les Serenates d’Estiu amb la Coral Mixta

CULTURA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada pre-
senta la seva Agenda Cultural 
Estiu 2013, corresponent als 
mesos de juny, juliol i agost. 
Segons Josep Miserachs, ti-
nent d’alcalde de Promoció 
Cultural, aquest Agenda ja 
s’ha consolidat com “un ele-
ment fonamental en el pa-
norama cultural de la ciutat i 
reflecteix el treball tant de les 
entitats com de l’Institut Muni-
cipal de Cultura, que plegats 
intenten que la ciutat bategui 
i pugui ser apreciada arreu 
com un municipi cultural viu, 
una ciutat que bull”. En total, 
137 activitats recollides en poc 
més de 50 pàgines.
L’àmbit musical és un dels 
més destacats en aquesta 
Agenda, amb especial atenció 
a l’oferta de la 25a edició de 
l’Anòlia. Enguany, el festival 
se celebrarà a partir del 13 de 
juliol, amb un cartell en el qual 
ara mateix s’hi està treballant i 
que es farà públic en les pro-
peres setmanes. Destaquen, 
però, dues iniciatives impor-
tants: l’Estival de Jazz, amb 
actuacions en diferents esce-
naris entre el 28 i el 30 de juny, 
i els Racons Musicals, que 
el 21 de juny permetran els 
alumnes d’escoles de música 
i associacions actuar en di-
versos punts d’Igualada a les 

deu de la nit. El públic també 
gaudirà amb els concerts de 
corals com Exaudio, Gatzara, 
Els Verdums o la Coral Mixta, 
a banda de les jam sessions, 
amb les habituals propostes 
intimistes de les Músiques de 
Butxaca de l’Ateneu, amb la 
cinquena Trobada de Country, 
amb un concert de Celeste 
Alías en el marc de l’AUGA i 
amb el 85è Aplec de la Sarda-
na, entre molts altres.
Les festes són l’altre gran àm-
bit a destacar, amb Sant Joan i 
l’arribada de la Flama de Cani-
gó el 23 de juny i el seu poste-
rior correfoc i revetlla; amb les 
festes dels barris de Sesolive-
res, Fàtima, Les Comes, San-
ta Caterina i el Passatge de 
La Tossa i el carrer del Bruc; i 
finalment, amb la Festa Major, 
del 21 al 26 d’agost. Tot plegat 
suposa una proposta festiva 
molt àmplia a la ciutat.
Pel que fa al teatre, l’agenda 
proposa La jaula de las locas, 
Cervells en la fosca, Txèkhov 
i Pel davant i pel darrera a 
L’Aurora i, a l’Ateneu, la sete-
na Marató de Teatre de l’Esco-
la Municipal La Tarima, la gala 
de ballet de l’Aula Escola de 
Dansa o la mostra de dansa 
d’Espai d’Arts. La companyia 
de dansa Atrezzo, a més, im-
pulsa la primera Fira de Dansa 
i Teatre Musical al Museu de 

la Pell, que tindrà lloc el 22 de 
juny.
El públic més familiar podrà 
gaudir de nombroses activi-
tats dins del programa Cultura 
en Família, com ara contes, 
tallers de cuina amb infants, 
clubs de lectura, espectacles 
d’animació o films com Les 
aventures de Tadeu Jones o 
El petit príncep.
En l’àmbit cinematogràfic, 
més enllà de la Pantalla Ober-
ta que habitualment organitza 
l’Ateneu Igualadí i del Cine-
club Ateneu, aquest estiu, 
i dins l’Any del Passeig, es 
proposen tres projeccions a 
la fresca a l’amfiteatre de l’Es-
tació Vella, per recordar els 
històrics cinemes Astòria, Rex 
i Mundial. S’hi podrà veure To 
be or not to be, Vidas rebeldes 
i El planeta de los simios.
Les exposicions i conferències 
acaben de completar l’àmplia 
proposta coral que suposa 
aquesta nova Agenda d’Estiu. 
Miserachs afirma que Iguala-
da és “probablement una de 
les capitals culturalment més 
actives de Catalunya” i afegeix 
que “tot plegat són petites do-
sis culturals que ens fan més 
forts com a país i més grans 
com a ciutat”. La programació 
completa es pot trobar al web 
www.igualada.cat.

La música, teatre i festes destaquen 
en la nova Agenda Cultural

CULTURA / LA VEU

El Museu de la Pell d’Igualada 
acull aquest diumenge, 2 de 
juny, a les 12h del migdia, una 
nova activitat gratuïta dins del 
programa Cultura en Família, 
en aquest cas el taller “Fem pa 
i galetes”.
El pa és l’aliment bàsic de la 
nostra cultura. En aquest ta-
ller, els assistents podran se-
guir tot el seu procés d’elabo-
ració i aprendran també a fer 
galetes. Farina, llevat, aigua 
i sal: aquests són els ingredi-
ents essencials d’aquest ali-
ment. D’un temps ençà s’han 
creat noves varietats, però 

també se n’han recuperat 
d’antigues i s’ha posat en va-
lor tant la matèria primera com 
el procés en si.
En aquest taller, la família 
Vynnytskyy, d’Ucraïna, de-
mostrarà com es pot fer pa 
artesà a casa: mostraran tota 
l’elaboració amb la mòlta del 
cereal, el pastat de la farina 
amb l’aigua, el procés de fer-
mentació i el repòs, i també 
presentaran diferents cereals 
que s’hi poden incorporar.
Es pot demanar més informa-
ció trucant al Museu de la Pell, 
al telèfon 93 804 67 52.

Cultura en Família proposa 
diumenge vinent el taller gratuït 
“Fem pa i galetes”
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Refredats, mals de panxa, 
ulls de poll, picades d’insec-
te... Antigament totes aquests 
mals es curaven amb herbes 
i ungüents, uns remeis caso-
lans que han anat passant de 
generació en generació fins 
arribar als nostres dies. Així 
ho van demostrar la Isabel 
Bosque, l’Enriqueta Casa-
nellas, l’Elisa Carpi, la Rosa 
Moncunill, la Carolina Riba i 
l’Anna Solé, les participants 
a la tertúlia sobre els remeis 
casolans, que es va fer diven-
dres a la Biblioteca Central 
d’Igualada, en el marc de la 
Primavera Gran.
Les participants van explicar 
mil i una anècdotes sobre 
aquests remeis que encara 
avui moltes d’elles utilitzen i 
que van aprendre de les seves 
mares i àvies. Els ingredients 
són d’allò més senzills i vari-
ats i es troben en el nostre en-
torn: la farigola, el romaní, la 
flor de saüc i els alls serien els 
quatre elements més utilitzats, 
van coincidir les tertulianes. 
Amb ells curaven –i curen– re-
fredats, grips, rampes, berru-
gues, fan cataplasmes… Una 
de les curacions més comen-
tades va ser la de trencar el 
cop d’aire, que cadascuna fa 
de manera una mica diferent 
però utilitzant una mateixa 
base: un plat d’aigua, oli d’oli-
va i unes oracions que trenca-
ven el cop d’aire. “Jo als meus 
fills i néts encara els hi faig: de 
seguida que es troben mala-
ment em truquen perquè els 
trenqui el cop d’aire”, va expli-
car Isabel Bosque. La religio-

sitat i certes dosis de misteri 
estan íntimament lligades a 
aquestes curacions: “hi havia 
gent que sabien el remei i no 
ho deien, s’ho quedaven per a 
ells”, va comentar l’Anna Solé. 
A part dels que s’utilitzen per a 
mals concrets, també hi havia 
remeis més genèrics, tal com 
va dir Carolina Riba: “per tenir 
salut s’havia de posar un porró 
de vi negre sobre la xemeneia, 
i per allargar la vida, menjar el 
primer ou d’una gallina negra”.
Altres remeis curiosos que 
les participants van compartir 
amb el nombrós públic assis-
tent van ser el de curar els 
espatllats, detallat per Rosa 
Moncunill: “la cura es basa-
va en fer estirament d’ossos 
i músculs, amb aquest estira-
ment s’obria el pit i es deia que 
curava la nodella ensorrada”. 
De fet, aquesta pràctica que 
antigament feien els curande-
ros o pastors és semblant a la 
que avui fan fisioterapeutes i 
osteòpates, va assenyalar.

La Biblioteca recull els remeis més comuns
 i els més rars per curar tot tipus de mals

A la trobada també van sortir a 
la llum remeis curiosos , com 
el de passar pel mig d’un arbre 
esqueixat per curar les hèrni-
es, la nit de Sant Joan. O po-
sar una pastilla de sabó natu-
ral dins del llit de les persones 
que patien rampes. En molts 
casos, tot té una explicació, 
com va dir Carolina Riba: “el 
sabó està fet amb greix ani-
mal i això crea un microclima 
al llit”. 
La tertúlia es va registrar i el 
seu contingut es transcriurà 
per formar part de la Bibliote-
ca de la Memòria, un arxiu que 
recull els testimonis i records 
d’igualadins i anoiencs. Qui 
vulgui aportar també el seu 
propi remei pot omplir una but-
lleta a la Biblioteca, que també 
es troba disponible a la pàgina 
web www.bibliotecaigualada.
cat. Properament es penjaran 
les receptes i remeis a Inter-
net perquè tothom els pugui 
conèixer.

CULTURA / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc el 
taller “Pintar papers jaspiats”, 
una tècnica que és el pro-
cés més fascinant ja emprat 
al segle XIV, sobre paper on 
els colors de tinta u oli sobre 
un líquid aquós, fet amb cola 
d’adragant o líquens d’Islàn-
dia, i deixats reposar, són 
després transferits -per con-
tacte- al paper. El curs es durà 
a terme matí i tarda i anirà a 
càrrec de maria Requesens.

Exposició de pintures “Un 
dia en un jardí”
Del 3 al 30 de juny es podrà 
veure una nova exposició al 
vestíbul de l’Ateneu. Es trac-
ta de “Un dia en un jardí” de 
Glòria Farrés. Experimen-
tant... En un camí autodidac-

te, l’experimentació és part 
fonamental per a la recerca 
de diferents formes d’expres-
sió. Per tant, m’he capbussat 
tot jugant dins dels colors, les 
textures i de les formes a la 
recerca d’altres mons plens 
de sensacions, sentiments, 
estats d’ànim, somnis, anhels, 
desitjos, vivències ...

Xerrada “2014: Decidim lli-
bertat”
El proper dijous a les 8 del 
vespre tindrà lloc una xerra-
da pública amb Joan Tardà, 
diputat al Congrés de Madrid, 
sobre la situació financera de 
la Generalitat de Catalunya i 
el full de ruta per arribar a la 
independència. L’acte és or-
ganitzat per ERC Igualada.

Properes activitats a l’Ateneu

LITERATURA / LA VEU

Paranoia Accions, Llegim...? 
llibreria i l’Editorial Adesiara 
han organitzat per a dissabte, 
1 de juny (a les 12 del migdia, 
a la capelleta de la Mare de 
Déu de Montserrat, al costat 
de la llibreria Llegim), una lec-
tura de poemes de Georg Tra-
kl i Iannis Ritsos. 
Els lectors seran els traduc-
tors Feliu Formosa (Sabadell, 
1934) i Joan Casas (l’Hos-
pitalet de Llobregat, 1950). 
Formosa és poeta, traductor i 

autor de dietaris, entre d’altres 
coses, i Casas també és po-
eta i traductor, a més de dra-
maturg. Els poemes triats són 
dels últims llibres que han tra-
duït, Obra poètica, de Trakl, i 
La sonata del clar de lluna, de 
Ritsos, en els dos casos publi-
cats per l’editorial de Martorell 
Adesiara. 
El recital serà presentat pel 
poeta igualadí David Soler 
Ortínez, que l’any passat va 
publicar Ara que no em veus 
(Témenos Edicions).  

Paranoia Accions  i Llegim...? 
Llibreria organitzen una lectura 
de poemes

MÚSICA / LA VEU

S’acosta l’estiu i el final de 
curs de la Coral Infantil Gatza-
ra, per això aquest diumenge 
2 de juny a 2/4 de 6 esteu tots 
convidats a escoltar el concert 
que ofereix la Coral. L’entrada 
del concert és gratuïta. Us hi 
esperem a tots!!
També dir que el dissabte pas-
sat el Juguem Cantant va ser 
tot un èxit. Es va fer a Barce-
lona, on hi van participar els 
grups de petits de totes les 
corals infantils de Catalunya. 
Van estrenar la Cantata de 
l’Hora perduda de Jordi Do-
mènech. Diumenge el grup de 
les més grans van cantar a la 
capelleta de Miralles amb un 
repertori molt animat i dinà-
mic com la missa “Little Jazz 
Mass”, cançons de Broadway, 
etc.

Concert de final 
de curs de la Coral 
Gatzara

LLIBRES / LA VEU

Els propers dies tindran lloc a 
a ciutat diverses presentaci-
ons literàries organitzades per 
Llegim...? Llibreria.

“Càntic dels càntics de Sa-
lomó”
Dimarts dia 4 de juny a les 7 
de la tarda a la Biblioteca Cen-
tral, presentació del llibre Càn-

tic dels càntics de Salomó. El 
poema eròtic més celebrat de 
la literatura universal. Traduc-
ció de Narcís Comadira i Joan 
Ferrer,  i editat per Fragmenta 
editorial. Comptarem amb la 
presència de Narcis Comadira 
i de l’editor Ignasi Moreta.

“Condició de mare”
Dimarts dia 4 de Juny a les 8 
del vespre a l’Ateneu Igualadí, 
tindrà lloc una nova presenta-
ció literària solidària amb  del 
llibre Condició de Mare, El 
batec matern de 20 personat-
ges públics, de Carme Parras 
i Jordi Sacristan.  Editat per 
Cossetània. Comptarem amb 
la presència de la seva autora 
Carme Parras. Acte organitzat 
per La Sageta Solidaria, amb 
la col.laboració de Llegim...? 
llibreria i l’Ateneu Igualadí.

Llegim... Libreria organitza 
presentacions literàries

La guanyadora del sopar 
per a dues persones d’aquest mes és:

M. Teresa Mateu de Carme



Filla de Zeus i de la titànica Metis, altrament reco-
neguda com a filla de l’Oceà i deessa de l’astúcia. 
Quan Metis esperava un fill, Gea i Urà van revelar 
al gran Zeus que, si la seva dona tenia una filla, 
aquesta infantaria més endavant un home que li 
acabaria arravatant el seu domini dels cels fins a 
arribaria a ser l’amo del món. Zeus sense pensar-
s’ho més, i delerós de preservar el seu poder, es va 
empassar a Metis. En arribar el moment del part, 
aquest va sentir un fort dolor al cap i li va ordenar 
a Hefest que li donés un cop amb el mànec de la 
destral en el lloc del dolor. De la ferida del seu front 
en va sorgir la seva filla Atenea, un infant comple-
tament armada. El naixement d’Atenea venia, però, 
acompanyat d’una fantàstica pluja d’or sobre la 
seva ciutat natal. I, a resultes de la particularitat del 
seu naixement, va ser honrada com a deessa de la 
fecunditat i de la victòria.  

Atenea, que mai va ser nena, mai va tenir parella... 
ni amants; i sempre va mantenir-se verge; a mesu-
ra que s’anava fent gran va exercir un paper molt 
important en la lluita contra els gegants fins a acon-
seguir matar a un dels més poderosos, l’anomenat 
Paŀladi, a qui va acabar escorxant, i de la pell del 
qual se’n va fabricar un escut. Aquestes circums-
tàncies es proposen explicar la procedència del 
seu nom, mentre que se la representava a tothora 

CARMEL·LA PLANELL

Una dona de la Mitologia, per exemple: Atenea

amb el seu escut acompanyat d’una llança i tota la 
cuirassa de pell; i sobre l’escut hi portava el cap de 
la Gòrgona Medusa. Cinturó, llança i els elements 
més determinants eren: la serp com a símbol d’inteŀ-
ligència, l’au com a símbol d’elevació, i l’olivera que 
simbolitzava la pau i la civilització.

Si bé va fer de guia dels exèrcits durant les situaci-
ons d’atac, a diferència d’Ares -que es complaïa amb 
les cruels matances- ella era una gran estratega, 
tan sols lliurada a gestionar les maniobres i els mo-
viments més hàbils de la lluita,  rebutjant qualsevol 
desmesura. En aquest sentit, no és d’estranyar que 
Atenea també fos identificada com a la deessa de la 
pau, ja que davant de qualsevol conflicte s’esdeve-
nia una decidida conciliadora. I, en les situacions de 
lluita armada, era la deessa protectora d’herois com 
Perseu, Heracles, Aquiles, Menelau, etc., així com 
les ciutats i dels estats. 

Per tant va ser una gran defensora de les lleis i de la 
justícia mitjançant procediments racionals i pacífics, 
sense excloure el recurs d’un ús de la força de mane-
ra racional. Més enllà d’aquest segell pacifista, tam-
bé va afavorir el progrés de la civilització, de la salut, 
de l’agricultura i de les curacions, de les arts i del 
comerç, tot passant a ser la gran Pal.las Atenea pro-
tectora de la ciutat d’Atenes, i una de les principals 

deesses del Parte-
nó. 

A més de ser vene-
rada a tota Grècia, 
ho era especialment, 
a l’Àtica, on va con-
cedir el seu nom a 
la ciutat d’Atenes. 
Aquí, l’Acròpolis li 
concedeix des de 
l’Antiguitat un dels 
homenatges més 
resplendents. I se 
li dignifica, encara 
que de manera in-
certa, l’acepció del 
seu nom a través 
de la combinació 
de preposició i nom 
“athanatos” que re-
presenta no mortal, 
representa com una 
dona vestida amb roba militar. També se l’anome-
na Pal.las  Atenea o donzella Atenea, un motiu que 
apareix inserit dins del concepte “Partenos” (dees-
sa). 

Entre nosaltres

MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Igualada 
han iniciat la temporada amb 
moltes ganes i després de 
descarregar la torre de 7 a Sa-
badell, ara el repte ja era mirar 
una mica més amunt. L’ocasió 
no podia ser millor dins d’un 
esplèndid darrer diumenge de 
maig a Igualada, en la diada 
de “La clàssica de la Catalu-
nya Central” i amb la bona 
companyia de Castellers d’Es-
parreguera i els Nens del Ven-
drell. Els assajos de la setma-
na havien estat prou adients 
per poder afrontar l’anomenat 
“Carro Gros”, el 4d8.

Un molt bon 5d7 en primera 
ronda, el cinquè de la tempo-
rada, va donar confiança a la 
colla per encarar el moment 
del dia.
Després de desmuntar un pri-
mer intent va arribar l’hora de 
la veritat. La caiguda del 3d7 
per sota el diumenge anteri-
or, obligava a fer algun retoc 
a l’alineació de tronc. El cas-
tell va pujar un pèl insegur 
però amb l’entrada del pom 
de dalt, molt més lleuger que 
el de l’any passat, l’estructu-
ra es va assentar carregant-
se amb relativa facilitat. Els 
morats van iniciar el descens 
amb tranquil·litat ajudats per 

Els Moixiganguers descarreguen el 
4d8 més matiner

una pinya consistent i el 4d8 
es descarregava amb caràcter 
i qualitat.
L’alegria va esclatar a plaça 
doncs aquest és el primer 4d8 
de la temporada, el desè de la 
Colla i el més matiner fins ara, 
de la història. Els Moixis van 
tancar actuació amb un vistós 
7d7, el segon de la tempora-
da, i el vano de 5.
Els castells que es van veure 
a plaça són: Nens del Ven-
drell 3d7 4d7 2d6 p5, Caste-
llers d’Esparreguera 4d7 3d7 
2d6 p5 Moixiganguers 5d7 
4d8 7d7 v5.
La Diada tanca un excel.lent 
“maig morat” i reforça la moral 
de la Colla que guanya confi-
ança per les següents actua-
cions, la propera, aquest diu-
menge a Vic en la Diada del 
local de Sagals d’Osona.
La temporada ha començat de 
forma esplèndida i potser al-
gun nou castell està trucant a 
la porta, tot i que primer s’hau-
rà de consolidar els reptes 
assolits. Cal però seguir tre-
ballant en els assajos de cada 
dimecres i divendres vespre al 
local de Cal Tabola, al Carrer 
Sant Antoni de Baix, 106-108. 
Els Moixiganguers animen a 
tothom qui en tingui ganes a 
apropar-s’hi.

MÚSICA / LA VEU

L’orquestra Händel del Con-
servatori de Vila-seca serà 
l’encarregada d’obrir el segon 
cicle de música clàssica “Nits 
Musicals a la Brufaganya” . El 
concert se celebrarà el proper 
dissabte dia 1 de juny a 2/4 de 
10 del vespre al Santuari de 
Sant Magí.
L’orquestra fou creada el 
1988 dintre del projecte d’or-
questres pedagògiques del 
Conservatori de Vila-seca. 
És una orquestra de caràcter 
docent, integrada per prop de 
25 alumnes de Grau Professi-
onal d’entre 14 i 20 anys. Ha 
actuat arreu de les comarques 
tarragonines i ha realitzat tam-

bé concerts a poblacions com 
Barcelona, Igualada, Girona, 
Vic, Cuenca i també a Tuttlin-
gen i Leverkusen (Alemanya).
El seu repertori comprèn 
obres de l’anomenada músi-
ca culta des del barroc fins al 
segle XX. Ha estrenat algunes 
obres especialment dedicades 
a l’orquestra.
Rafael Fabregat és el seu ac-
tual director. La seva tasca 
com a director s’ha centrat 
principalment en l’àmbit pe-
dagògic, dirigint, des de l’any 
1991, l’orquestra Händel, 
agrupació docent del Conser-
vatori de Vila-seca, integrada 
per alumnes de Grau Profes-
sional. 

II Nits musicals a la 
Brufaganya amb l’Orquestra 
Händel
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El 4d8 descarregat pels Moixiganguers
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MÚSICA / LA VEU

Els passats 22 i 24 de maig, a 
les 7 de la tarda, vuit escoles 
igualadines van participar en 
el concert de cloenda del pro-
jecte pedagògic SonaEscola 
que l’Ajuntament d’Igualada 
amb la col·laboració de l’Esco-
la Municipal de Música ha dut 
a terme en aquestes escoles. 
Des de l’octubre, l’alumnat 
que hi ha participat -al voltant 
de 425 alumnes- ha après a 
tocar instruments o ha cantat 
en un cor formant part d’un 
conjunt reduït d’alumnes, en 
sessions de mitja hora setma-
nals incloses a l’horari lectiu 
de lliure disposició, guiats per 
professors de l’escola de mú-
sica.
El dimecres 22 van fer el con-
cert l’Escola Àuria, que junta-
ment amb les Escolàpies van 
interpretar peces amb instru-
ments Orff (xilòfons, metalò-
fons, carillons...), Emili Vallès 
que ho van fer amb un conjunt 
de pianos, Ramon Castelltort 
amb un conjunt de guitarres 
i flautes i Garcia Fossas que 
van intervenir amb un grup 
de cant coral i amb un grup 
de batucada que va finalitzar 
el concert.  El divendres 24 el 
van fer les escoles de l’Ateneu 

amb instruments Orff, Emili 
Vallès de nou amb un conjunt 
de pianos, Maristes amb un 
conjunt de guitarres i l’escola 
Gabriel Castellà amb un con-
junt de corda, que a més de 
projecte SonaEscola també 
forma part del projecte Violins 
i Violoncels integrat en el Pla 
Educatiu d’Entorn d’Igualada.
En la presentació dels con-
certs les autoritats van posar 
de relleu el prestigi, la impor-
tància històrica de l’escola de 
música i la seva potència dins 
de la xarxa cultural Igualadina. 
Per la seva part, Pepita Jorba, 
directora de l’escola va remar-

SonaEscola, cloenda del nou projecte musical 
de les escoles de primària i l’Escola de Música

car el potencial del centre com 
a eina educativa i de cohesió 
social en activitats com la UDI 
de 2n, la Cantata de 4t o el 
SonaEscola que en aquell mo-
ment es presentava, dirigides 
totes elles a l’àmbit escolar.
El públic assistent, bàsica-
ment familiars del alumnes i 
mestres dels centres educa-
tius participants van gaudir 
plenament del concert, i els 
alumnes, no cal dir-ho, van 
demostrar amb escreix que 
havien aprofitat el curs inter-
pretant brillantment el reperto-
ri previst.

XARXA / LA VEU

Respostes.cat és una nova 
plataforma digital cultural, 
sense ànim lucratiu, dirigida 
per Josep Oriol Jorba, que a 
través de la xarxa dóna cabu-
da a articles d’opinió, entrevis-
tes i reportatges del camp del 
pensament.
Estructurada a través d’àm-
bits com “Ser”, “Saber”, “Fer” 
i “Viure”, s’obre a la reflexió i 
l’anàlisi del context actual de 
la societat, tenint en compte 
tant l’actualitat com la revisió 
de la història i del pensament.
D’altres seccions que el lector 
hi trobarà són “Cares conegu-
des”; “Bertolt Brecht”, dedica-
da a personatges que contri-

bueixen a escriure la història 
sense gran repercussió medi-
àtica; “Casals catalans” o una 
recuperació, a través de fitxes, 
amb “Els films essencials”.
Respostes.cat neix amb el su-
port de xarxes socials al Face-
book i al Twitter i s’obre a la 
col·laboració dels lectors.
Entre les primeres col-
laboracions es compta amb 
entrevistes a Orio Junqueras 
o Arcadi Oliveres; amb articles 
de Jordi Bilbeny i el teòleg 
Juan Maria Tellería o reportat-
ges sobre el Museu Molí Pa-
perer de Capellades o el mític 
Cavall Bernat de Montserrat, 
entre d’altres.

Neix Respostes.cat, un nou 
espai de pensament a la xarxa

CINEMA / LA VEU

Dilluns 3 de juny, a les 9 del 
vespre, al Teatre Municipal 
l’Ateneu (c. Sant Pau, 9), es 
projectarà la pel·lícula Mes-
sner, sobre la vida del gran 
alpinista mundial Reinhold 
Messner.  
És una activitat organitzada 
per la Fundació Festival de 
Cinema de Muntanya de Tore-
lló, en el marc del 31è Festival 

Unnim de Cinema de Munta-
nya, amb la col·laboració del 

Cinema de muntanya amb la projecció del 
documental “Messner” d’Andreas Nickel

Club excursionista Uecanoia. 
L’entrada és gratuïta i oberta a 
tot el públic en general.
Reinhold Messner ha esde-
vingut la gran icona de l’alpi-
nisme mundial. El documental 
explica, a partir tant de la seva 
personalitat com dels extraor-
dinaris èxits que ha obtingut, la 
transformació del controvertit 
alpinista en un mite del mun-
tanyisme de tots els temps. 

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte 1 de juny a les 
7 de la tarda a La Bastida, al 
barri del Rec d’Igualada, es 
durà a terme un Concert Be-
nèfic i Solidari per a l’Àlex.
L’Àlex és un nen fantàstic. És 
divertit, amable i adorable i 
cada dia lluita per superar el 
Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA) que li van diagnosticar 
de petit.
Els diners que es recaptin es 
destinaran per a què l’Àlex 
pugui continuar amb els seus 
tractaments i no aturar-los.
Som-hi tots junts a gaudir 
d’una gran tarda-nit per una 
vida FELIÇ I PLENA PER A 
L’ÀLEX.
El concert començarà a les 7 
de la tarda i hi actuaran els se-
güents grups:
- 19h.- Tomás Aristimuño.
- 20h.- Mínnim
- 21h.- Els capìtols d’una his-
tòria.

- 22h.- Descans per sopar.
- 23:30h.- DEPT. (format en 
acústic).
- 00:30h.- Pribiz
- 02:00h.- Dj’s
L’entrada té un preu de 5 eu-
ros.

Concert benèfic “Ajuda’ns a 
ajudar l’Alex” a la Bastida

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



Gairebé coronant el gran continent africà, 
al bell mig de l’Àfrica Mediterrània, Tuní-
sia s’avé a ser una finestra oberta a l’Islam. 
La porta d’accés a aquell univers estrany 
que tan aviat pot resultar-te fascinant com 
pertorbador. La morfologia del seu territo-
ri, molt propera a la de tants destins de la 
Mediterrània, així com el segell inconfusible 
del seu desenvolupament històric, han con-
tribuït a què aquest país s’esdevingués una 
de les civilitzacions més occidentalitzats del 
món àrab, tot i tractar-se d’un país musulmà.

En aquest sentit, lluny dels reclams de la 
Tunísia de platja i sol, de prop de dos mil 
quilòmetres de costa, l’autèntic  exotisme i 
els vertaders encants del món àrab mai no 
et decebran si t’allunyes dels itineraris més 
concorreguts a mesura que vas endinsant-te 
pels admirables rutes que menen cap al gran 
Sud. Així, una de les etapes més sorprenents 
d’aquest camí és aquella que et dóna la ben-
vinguda a la porta del desert Sàhara, que 
és Douz. Aquí et trobes a un pas de trepit-
jar aquell bellíssim oasi situat just al davant 
del Gran Erg Oriental, un mosaic paisatgístic 
dibuixat per un immens mar de sorra sobre 
el qual de seguida albiraràs esteses la major 
part de les seves dunes envers els confins 
del país algerià.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Douz. La porta del Sàhara.
Arquitectures i veïnatges

DANSA / LA VEU

L’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal de l’Anoia ja ha obert 
el termini per matricular-se al 
curs 2013-2014, que comen-
çarà el 12 de setembre vinent, 
coincidint amb l’inici del curs a 
les escoles. 
L’escola de dansa imparteix 
ensenyaments elementals i al-
tres ensenyaments no reglats, 
dividits en: Iniciació a la dan-
sa (amb tres nivells diferents: 
alumnes de 4 i 5 anys, alum-
nes de 6 anys, i alumnes de 7 
anys), Dansa per a alumnes 
entre 8 i 18 anys, i adults.
Aquest nou curs 2013-2014 
oferirà les matèries d’iniciació 
a la dansa (alumnes entre 4 i 
7 anys), treball físic i educació 
postural (a partir dels 6 anys), 
dansa creativa (a partir dels 6 
anys), llenguatge musical (a 
partir dels 6 anys), castanyoles 
(a partir dels 5 anys), dansa 
clàssica (a partir dels 8 anys), 
treball amb sabatilla de puntes 
(a partir dels 11 anys), dan-
sa estilitzada (a partir dels 7 
anys), dansa contemporània (a 

partir dels 11 anys), hip-hop (a 
partir dels 7 anys) i dansa jazz 
(a partir dels 7 anys).

Inscripcions
Les inscripcions per al curs 
2013-2014 es poden fer pre-
sencialment a la mateixa esco-
la (situada al carrer Sant Car-
les, 83, d’Igualada), de les 5 de 
la tarda a 2/4 de 9 del vespre; 
per telèfon al 93 804 50 50, o 
per correu electrònic a l’adreça 
casacultura@anoia.cat.
L’escola de dansa del Con-
sell Comarcal és una escola 
reconeguda pel departament 
d’Ensenyament des de l’any 
1990 que compta amb profes-
sorat amb titulació superior i 
ofereix els estudis de dansa a 
alumnes des de 4 anys i sen-
se límit, amb la possibilitat de 
presentar-se a les proves del 
Conservatori Professional de 
Dansa a l’Institut del Teatre per 
poder cursar els estudis pro-
fessionals de dansa.
Trobareu tota la informació a 
www.anoia.cat/escoladedansa

L’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal obre les inscripcions

EXPOSICIONS / LA VEU

Entre els dies 30 de maig i 30 
de juny, el Museu de la Pell 
d’Igualada exposa una acura-
da tria de fotografies del Bar-
ça de Josep Guardiola. Una 
selecció de les imatges més 
impactants de Manel Monti-
lla, fotògraf del diari Mundo 
Deportivo, que reflecteixen 
tots els valors atribuïts al que 
molts ja anomenen El millor 
equip de la història.
Manel Montilla es va iniciar en 
la fotografia esportiva a princi-
pis dels anys ‘90, en l’onada 
dels Jocs Olímpics de Barce-
lona. La trajectòria a Mundo 
Deportivo li ha brindat l’opor-
tunitat de captar de ben a prop 
el temps de Guardiola com a 
entrenador del primer equip 
blaugrana. No és només que 
hagi assolit tretze de setze tí-
tols, ni les inesborrables victò-
ries contra el Reial Madrid. El 
seu Barça, el millor equip de la 
història, és també companyo-

nia, esforç, talent, solidaritat i 
passió.
Del treball d’aquests anys, 
n’ha nascut una exposició i un 
llibre, que reflecteixen els mi-
llors moments d’aquest Barça 
irrepetible. Gràcies a la vo-

luntat del fotògraf i a Mundo 
Deportivo, l’exposició arriba 
a Igualada del 30 de maig al 
30 de juny, a la sala d’exposi-
cions temporals del Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia.

“El millor equip de la història”, 
exposició fotogràfica de Manel 
Montilla al Museu de la Pell
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En aquest context, tot el veïnatge d’aquest 
gran tros de  desert estima que aquesta mena 
d’oasi -que és Douz-  apunta a ser un tros de 
paradís enmig de l’infern. I tot perquè, de fet, 
t’adonaràs que es tracta d’un paradís que un 
bon dia de la nostra era va néixer gràcies a 
l’acció de  l’aigua. L’aigua li va concedir la més 
preuada categoria de  microcosmos, una posi-
ció privilegiada en què les palmeres datileres, 
que emergeixen de les dunes,  presumeixen 
de ser les reines. D’elles se n’obtenen uns dà-
tils carnosos i comestibles que els habitants 

de Douz  anomenen els “dits de la salvació” 
perquè permeten l’elaboració d’una exqui-
sida mel, d’un saborós pa de dàtil i d’un 
deliciós vi de palma.

Tanmateix, encara que tots els oasis, a ex-
cepció de comptades particularitats, es 
defineixen segons la proximitat al litoral, o 
bé si estan més a prop de la plana o de la 
muntanya; Douz s’escapa de cap model  si 
es té en compte que el seu atractiu ve real-
çat pel colossal mar de dunes que l’embol-
calla en una àmplia projecció cap al Sud. 
Aquí estant, des d’una posició d’esquena 
al nord, els altres punts cardinals et con-
viden a un apassionant  recorregut a tra-
vés d’aquesta mar sorrenca ja sigui a lloms 
de camell o bé a dalt d’un tot terreny. Un 
passeig de no més d’una hora és més que 
suficient per a participar de l’espectacular 
contemplació del despuntar del dia o del 
seu comiat.

Després, si t’atreveixes, una nit al desert és 
una ocorrent aproximació a escenificar una 
bona recreació d’allò que realment signifi-
ca el Sàhara. De nit, la lleu iŀluminació de 
la ciutat encara deixa entreveure els seus 
perfils, allà a l’horitzó, mentre no et costa 
d’endevinar l’esperit d’un poble d’evidents 
signes nòmades, que en aquest cas és a 
anys llum del món occidental.
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DOCUMENTAL.  DIFERENTS. 
CONÈIXER EL PASSAT, EN-
TENDRE EL PRESENT...
- Piera 
Documental fet pel Grup Caliu, 
que genera una visió històrica 
del tracte rebut per les per-
sones amb discapacitat intel-
lectual en determinats períodes 
històrics, com el nazisme ale-
many i la dictadura franquista.
Divendres, a 2/4 de 7 de la tar-
da a la Biblioteca de Piera.

DISSABTE 1

CONCERT BENÈFIC. “AJU-
DA’NS A AJUDAR L’ÀLEX”
- Igualada 
Concert solidari per a l’Alex, un 
nen amb Trastorn de l’espectre 
autista, amb diferents actuaci-
ons musicals.
Dissabte, a partir de les 7 de la 
tarda a la Bastida.

DISSABTES INFANTILS ABA-
CUS 
- Igualada 
Activitat Storytime: Pirates, una 
sessió de contacontes en an-
glès per a que els més petits 
aprenguin mentre passen una 
bona estona.
Dissabte a les 12 del migdia a 
Abacus Igualada.

TALLER. PINTAR PAPERS 
JASPIATS 
- Igualada 
Taller per aprendre aquesta 
tècnica per tractar el paper ja 
emprada en el segle XIV.
Dissabte de 10 a 2 i de 2/4 de 4 
a 7 de la tarda a la sala tallers 
de l’Ateneu .

CONCERT. NESSUM DORMA 
- Calaf 

Concert líric amb el tenor Car-
los Cosias i la soprano Rocio 
Martínez, acompanyats al pia-
no per Manuel José Ruiz.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
a l’església de Sant Jaume.

FESTIVAL BENÈFIC. CON-
CERT DE TENNESSE 
- Vilanova del Camí 
L’associació vilanovina Sindy 
Kat’s Rock & Roll organitza pel 
dia 1 de juny un festival en be-
nefici del Banc d’Aliments.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DIUMENGE 2

CONEIX EL MUSEU DE LA 
PELL 
- Igualada 
Cada primer diumenge de mes 
el Museu de la Pell i al Grano-
tes obren les seves portes a 
tothom qui vulgui visitar-los.
Diumenge a 2/4 de 12 del mati 
al Museu de la Pell.

TALLER “FEM PA I GALETES” 
- Igualada 
Taller on ensenyaran als nens 
tot el procés d’elaboració del 
pa i les galetes.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell.

SERENATES D’ESTIU 
- Igualada 
Concert “L’esperit i la parau-
la” a càrrec de la Coral Mixta 
d’Igualada. Amb obres de Mon-
teverdi, Debussy, Durufle...
Diumenge a les 8 del vespre al 
Claustre de l’Escola Pia.

BALLADA DE SARDANES 
- Igualada 
Ballada de sardanes amb la co-
bla Tàrrega.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça del Sant Crist.

CONCERT FINAL DE CURS DE 
LA CORAL GATZARA 
- Igualada 
La Coral Infantil Gatzara ofe-
reix el concert de final de curs.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

CONCERT FINAL DE CURS DE 
LA CORAL ELS VERDUMS 
- Igualada 
Els cantaires dels Verdums 
oferiran una mostra de la tasca 
duta a terme durant el curs.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda 
al Claustre de l’Escola Pira.

TARDA DE CLOWN 
- Calaf 
Tarda dedicada als més me-
nuts amb Leandre Ribera i 
“Rien à dire”.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda 
al Casal de Calaf.

DILLUNS 3

CONFERÈNCIA. ”ELS NENS 
DE RÚSSIA”
- Igualada
Conferència a càrrec de Lluïsa 
Fernandez Santana, psicòloga, 
doctorada en activitat nerviosa 
superior.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 4

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “El càntic 
dels càntics de Salomó”. Joan 
Ferrer, hebraista, i Narcís Co-
madira, poeta i pintor, han dut a 
terme una traducció del Càntic 
dels càntics.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

ACTIVITATS CULTURALS

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Piera
“Vive desde dentro y aplícate el 
cuento”. La Montse González 
ens submergeix en un entre-
tingut viatge de revisió d’idees i 
conceptes ja coneguts i desvir-
tuats de la nostra societat.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

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

DIMECRES 5

BARRUFACINEMA 
- Igualada 
Projecció de l’obra de la com-
panyia de teatre Farrés Brot-
her’s, “Operació AVI”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA. “LES BATALLES 
DEL BRUC I L‘ESTRATÈGIA 
DELS SOMETENTS” 
- Igualada 
Xerrada a càrrec de Marc Se-
llarès, historiador i especialista 
en la Guerra del Francès.
Dimecres a les 8 del vespre a la 
sala LAB de l’Ateneu.

QUÈ, QUI, COM DE GRANS 
FOTOGRAFIES 
- Piera 
Amb el guiatge de la Rosina 
Ramírez, i a partir d’algunes de 
les fotografies més importants 
de la història, ens aproparem 
als seus autors i al seu temps.
Dimecres a les 7 de la tarda a al 
Biblioteca de Piera.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
- Sta. Margarida de Montbui
Club de lectura per a joves que 

han llegit tots els mateix llibre. 
“L’ocell de la revolta”, tercera 
part de la trilogia dels Jocs de 
la fam.
Dimecres a les 7 de la tarda ala 
Biblioteca de Montbui.

DIJOUS 6

CONFERÈNCIA. “MILLOREM”
- Igualada
Conferència a càrrec d’Antoni 
Argent, professor de secundà-
ria i economista. Presentació 
dels resultats del Projecte edu-
catiu “Millorem” que vol detec-
tar els factors que intervenen 
en l’escàs èxit acadèmic  dels 
alumnes de secundària.
Dijous, a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PARLEM I FEM “ALIMENTA-
CIÓ I GRUP SANGUINI”
- Igualada
Conferència a càrrec d’Imma 
Vila, terapeuta i mestra de rei-
ki. Saber el que podem menjar 
i el que no ens ajudarà a evitar 
algunes malalties.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de comunicació de l’Ate-
neu.

XERRADA. “2014: DECIDIM-
LLIBERTAT” 
- Igualada 
Xerrada amb Joan Tardà, dipu-
tat al Congrés de Madrid.
Dijous a les 8 del vespre a l’Au-
ditori de l’Ateneu.

RUSQUI-ESPECTACLE. UN 
CIRC DE CONTES
- Piera
Històries amb personatges de 
circ com el faquir, els pallassos, 
l’equilibrista, el forçut...
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

EXPOSICIONS
PELL + GRÀFIC
Mostra dels treballs realitzats 
per l’alumnat de gràfica publi-
citària i artesania en cuir de 
l’EMA Gaspar Camps.  
Del 7 de març al 21 de juny a 
Càtedra A3.

L’ANOIA
Recorregut geogràfic, històric, 
literari i des d’altres àmbits per 
conèixer aspectes de la nostra 
comarca, l’Anoia..  
De l’1 al 29 de juny a la Biblio-
teca de Piera.

JOANA RASPALL: 100 
ANYS
L’escriptora Joana Raspall ce-
lebra 100 anys i la Biblioteca 
se suma als actes de celebra-
ció amb una exposició biblio-
gràfica de les seves obres pu-

blicades.  
De l’1 al 29 de juny a la Bibliote-
ca de Piera.

ANIMALONS BUFONS
El Guillem i la Laura mostren 
dibuixos d’animals i d’altres ele-
ments de la natura.  
De l’1 al 29 de juny a la Bibliote-
ca 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 juny a 
la Sala Municipal d’Exposcions.

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.

EL MILLOR EQUIP DE 
LA HISTÒRIA
Un recull de fotografies realit-
zades durant els anys de l’era 
Guardiola.  
Del 30 de maig al 30 de juny 
a la sala d’exposicions del Mu-
seu de la Pell d’Igualada.

PINTURES. “UN DIA EN 
EL JARDÍ”
Glòria Farrés
Pintures en que l’autora, auto-
didacta, s’ha capbussat jugant 
amb els colors, les textures i 
les formes a la recerca de no-
ves sensacions.  
Del 3 al 30 de juny al vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí.
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Estrena a Igualada •  R3sacon

RAMON ROBERT.-

Ja tenim a les nostres panta-
lles la tercera i última comè-
dia de la trilogia Resacón en 
Las Vegas, que ha batut tots 
els rècords de taquilla. Repe-
teixen els mateixos actors i el 
director Todd Phillips, que ha 
batut tots els rècords de ta-
quilla. Tornen doncs Phil, Stu, 
Alan i Doug, o sigui els actors 
Bradley Cooper, Ed Helms, 
Zach Galifianakis i Justin Bart-
ha en els papers més esbojar-
rats de la seva vida.
Han passat dos anys i els 
protagonistes viuen una vida 
tranquiŀla i feliç. Ja no porten 
tatuatges, ni descobreixen ca-
dàvers inesperats ni gairebé 
beuen, no fos que la tornes-
sin a enredar. L’última vegada 

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

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

Sita Gurt - Jaume Domingo - Juan Cebrián (de Santa 
Margarida de Montbui), Roser Vila (d’Igualada)

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de maig són:

que van sentir parlar de Leslie 
Chow (Ken Jeong), un imant 
dels desastres, l’havien tan-
cat en una presó de Tailàndia 
i, gràcies a això, començaven 
a recuperar-se de les seves 
nits boges a Las Vegas i dels 
raptes, trets i persecucions a 
càrrec dels traficants i mafi-
osos de Bangkok. Pel que fa 
a l’Alan, hi ha quelcom que el 
neguiteja. De fet, ha abando-
nat la seva medicació, el que 
per ell significa no tenir barre-
res i perdre el seny.  És llavors 
quan anirà a buscar els seus 
tres amics. Aquesta vegada 
no hi ha casament ni comi-
at de solter. Res no pot anar 
malament. Però quan els qua-
tre s’ajunten mai se sap. Molt 
aviat començarà una nova 
odissea de caos i de decisions 

Cinema
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Retorn a Las Vegas

equivocades. Els quatre amics 
no tardaran en retornar allí on 
tot va començar: Las Vegas. 
Peter Travers, a les pàgines 
de Rolling Stone, va escriure 
el següent sobre la peŀlícu-

la: “La primera peŀlícula ens 
va deixar amb un estimulant 
pujada. Tot el que ens deixa 
la part tercera és una ressa-
ca”. Potser a la crítica no els 
ha agradat massa la peŀlícu-

la, però només en set dies ja 
porta recaptats 70 milions de 
dòlars en els cinemes ameri-
cans”.

RAMON ROBERT.- 

Qui és Albert Casals?... Albert 
Casals és un jove de 20 anys 
que viatja sol pel món des 
que en tenia  14. I ho fa d’una 
manera peculiar: sense di-
ners, sense equipatge i sense 
acompanyants. És un noi que 
va patir leucèmia als 5 anys i 
des de llavors es mou en ca-
dira de rodes, però al ritme 
d’una filosofia alegre i optimis-
ta, vivint cada moment segons 
lema: “Hem de fer només el 
que ens faci feliços”. Ha vi-
atjat per tot el món i és autor 
de dos llibres: El món sobre 
rodes (2009) i Sense fronteres 
(2011).
Albert Casals és també el pro-
tagonista de Món Petit, una 
peŀlícula documental sobre ell. 
La peŀlícula també mostra la 
gent que envolta l’Albert. Per 
mitjà de vídeos casolans mai 
abans vistos, la seva família 
ens presenta una imatge més 
propera i inèdita sobre la seva 
complexa infància i com la van 
anar superant junts, la seva 
malaltia. I, també, per primera 

El viatge de l’Albert

vegada, l’Albert no viatjarà sol, 
sinó amb l’Anna, la seva xico-
ta. L’Anna Socías és una noia 
valenta i decidida, que es veu 
capaç de seguir els passos 
de l’Albert. No l’espanten les 
dures condicions d’aquesta 
aventura, però admet que tro-
barà a faltar els seus pares i la 
seva germana durant aquests 
mesos de viatge.
Món Petit ens proposa mirar el 
món amb els ulls d’un nen que 
va estar a punt de morir i ara 
celebra la vida a cada respira-
ció, vivint-la com una aventura 
infinita sense obstacles possi-
bles. Una aventura a l’exterior 

viatjant a l’interior d’uns perso-
natges únics. El somni de l’Al-
bert és viatjar per tot el món a 
la seva manera i sense equi-
patge. Carregat només amb la 
seva imaginació, el seu corat-
ge i la seva cadira de rodes, 
amb la qual conviu des que 
era un nen. El fil conductor 
de Món Petit havia de ser el 
que més identifiqués a l’Albert 
i això era, per descomptat, el 
viatge. El destí guanyador va 
ser el far d’East Cape (Nova 
Zelanda), el punt de terra més 
llunyà. El realitzador de la peŀ-
lícula, Marcel Barrena, ens fa 
partícips d’aquest viatge.

Estrena a Tous •  Món petit

R.R.-

Realitzada per Nikolaj Arcel a 
partir d’un guió original en el 
que hi ha participat Lars von 
Trier, Un asunto real és una 
mena de drama d’època en 
què de fons trobem caràcters 
històrics relacionats amb la 
monarquia danesa. La peŀlí-
cula fou nominada a l’Oscar 
la millor peŀlícula de parla no 
anglesa. Tanmateix el Festival 
de Berlín li va atorgar 2 Óssos 
de Plata: Millor actor (Mikkel 
Boe Følsgaard) i millor guió.
Per a la jove Carolina Matilde 
(Alicia Vikander), casada sent 
una adolescent amb el rei de 
Dinamarca Christian VII, és 
un horror viure amb un marit 
estrafolari que proposa mesu-
res com nomenar al seu gos 
membre honorari del Consell 
d’Estat, o que circulin a Co-
penhaguen a la nit carruatges 
buits per recollir els borratxos. 
Així les coses, Carolina es 
rendeix als encants del metge 
personal del rei, un inteŀlectu-

La reina de Dinamarca
Es projecta a Tous •  Un asunto real

al progressista (Mads Mikkel-
sen) que es veurà dividit entre 
la seva lleialtat al rei, el seu 
amor a la reina i la seva opor-
tunitat de convertir una Dina-
marca encara medieval en un 
país iŀlustrat.



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. ****

MÓN PETIT
Espanya. Documental. De Marcel Barrena. Albert Casals és un jove de 20 
anys que viatja sol pel món des dels 14. I ho fa d’una manera peculiar: 
sense diners, sense equipatge i sense acompanyants. És un noi que 
va patir leucèmia als 5 anys i des de llavors es mou en cadira de rodes, 
però al ritme d´una filosofia alegre i optimista, vivint cada moment amb 
intensitat. ESTRENA

FAST & FURIOUS 6. A TODO GAS
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. ***

R3SACON
Estats Units. Comèdia. De Tot Phillips. Amb Bradley Cooper, Ed Helms i 
Justin Bartha. Han passat dos anys. Phil, Stu i Doug viuen una vida tranquil.
la i feliç. Ja no tenen tatuatges ni res de comptes pendents. L´última 
vegada que van sentir parlar de Leslie Chow, un imant dels desastres, 
el van tancar en una presó de Tailàndia i, gràcies a això, començaven 
a recuperar-se de les seves nits boges a Las Vegas i dels raptes, trets i 
persecucions a càrrec dels traficants i mafiosos de Bangkok. Pero Chow 
reapareix. 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. ****

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

FILL DE CAIN
Espanya. Thriller. De Jesús Monllaó. Amb José Coronado, Jack Taylor, 
Maria Molins, Julio Manrique, David Solans. Nico Albert és un adolescent 
de caràcter peculiar, intel · ligència excepcional i una única obsessió: 
els escacs. Carlos i Coral, preocupats per l’estranya actitud del seu fill, 
decideixen contractar el psicòleg infantil Julio Beltrán). A través de la 
teràpia i de l’afició comuna als escacs, Julio s’endinsarà en l’inquietant 
món de Nico i en les complexes relacions d’aquesta família modèlica. 
Descobrir la veritat a temps serà l’única opció per evitar que l’essència del 
mal acabi dominant les seves vides.. ESTRENA

KURSAL 1 
R3SACON (12 anys)
Dies 31-4-5-6               6:15/8:15/10:30
Dies 1-2           4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 2
FAST  & FURIOUS (16 anys)
Dies 31-1-2-4-5-6                             
                   5:30/7:45/10:30

KURSAL 3
EL GRAN GASTBY (12 anys)
Dies 31-1-2-4-5-6                          
                   5:00/7:45/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub

CASAL 
UN ASUNTO REAL  (12 anys) 
(Ós de plata millor actor i guió 
Berlín 2012)
Diumenge: 18:00
MÓN PETIT (apta) (Estrena a la 
comarca) Amb Albert Casals i 
Anna Socías
Diumenge: 20:00

1/ RESACON 3 (12 anys)
Dv.: 18:00/20:15/22:30
Ds.: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg.:12:00/15:45/18:00/20:15/22:30
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

2/BUSCANDO A NEMO 3D (apta) 
Dv.: 17:40
Ds.: 15:30/17:40
Dg.: 11:40/15:30/17:40
Dll. a Dj.: 17:30
2/ OBJETIVO LA CASA BLANCA 
(16 anys)
Dv. a Dg.: 19:50/22:10
Dll a Dj.: 19:30/21:45

3/FILL DE CAIN (16 anys) En català
Dv.: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dg.:12:10/16:30/18:30/20:30/22:30
Dll a Dj.: 17:30/19:30/21:30

4/GRAN GATSBY (12 anys)  
Dv.: 19:00/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00/22:00
Dll. a Dj.: 18:00/21:00

5/FAST & FURIOUS 6
Dv.: 19:30/22:15
Ds.: 16:45/19:30/22:15
Dg.: 11:30/16:45/19:30/22:15
Dll. a Dj: 18:15/21:00

6/JACK CAZAGIGANTES (apta)
Ds.: 15:50
Dg.: 12:00/15:50
6/DEAD MAN DOWN (16 anys) 
Dv. a Dg.: 18:10/20:30/22:50
Dll. a Dj: 18:10/21:10

7/LOS CROODS (apta)
Dv.: 18:20
Ds.: 16:20/18:20
Dg.: 12:10/16:20/18:20
Dll. a Dj.: 17:40
7/LA ESTRELLA  
Dv. a Dg.: 20:20
Dll. a Dj.: 19.40
7/SCARY MOVIE (16 anys)
Dv. a Dg.: 22:20
Dll. a Dj.: 21:40

8/ ALVIN Y LAS ARDILLAS (apta)
Ds.: 17:30
Dg.: 11:50/17:30
8/ IRON MAN 3 (12 anys)
Dv.: 17:30/20:15/22:45
Ds. i Dg.: 20.15/22:45
Dll. a Dj.: 18:00/20:45

SANT MARTÍ DE TOUS
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La teva botiga de rebosteria creativa a Igualada, on podràs encarregar els teus cupcakes 
i pastissos, aprendre a fer-los i comprar tot el que necessitis per fer-los a casa.

 
Properes dates per a cursets al Juny, truca’ns i t’informarem.

 
c/ Rei ferran d’Antequera, 38 - 931 737 226 - midulcepaco@gmail.com  - www.midulcedepaco.com 

segueix-nosDilluns obrim!
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FRANCESC SABATER CANET
Retornà a la casa del Pare el passat diumenge dia 26  a l´edat de 81 anys. 

A.C.S.

Els seus estimats: esposa, Mercè Victori; �lls, Roser i  Francesc Català; 
Francesc i Anna Nogué: Eugènia i Salvador Oliva, i Olga;  néts, Aida i Nil, 
Blanca, Marc i Maria, So�a, Macià i Helena; germans, Mateu vidu d’Elvira 
Tarragó, cunyats, Lluís Victori, nebots,  i  altres  familiars volem agrair les 
mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat 
dimarts a la parròquia de la Soledat.

Igualada, maig de 2013

En record de

JOAN SANCHEZ SOLER
Els que sempre t’hem estimat i mai t’oblidarem.

Doncs el teu record i l’Amor ens donen força per continuar unides com 
sempre, mentres anem fent els nostres camins i les nostres vides.

Anna, Maria i Mercè

Igualada, maig de 2013

En record del nostre estimat Joan, en el 8è aniversari del seu traspàs

ESGLÉSIA / LA VEU

A la nostra ciutat, la Parròquia 
de la Sagrada Família ha anat 
organitzant durant una bona 
colla d’anys de forma pro-
gressivament esplendorosa 
la celebració del Corpus Ch-
risti amb una Missa Solemne 
seguida de la Processó. Des 
de l’any 2.011, de comú acord 
per part dels preveres de l’Ar-
xiprestat de L’Anoia-Segarra, 
es va acordar assumir aques-
ta celebració com la de totes 
les parròquies de la ciutat i 
oberta a la participació de les 
restants de l’arxiprestat.
Per tant, diumenge vinent, dia 
2, a les 6 de la tarda, a l’esglé-
sia parroquial de la Sagrada 
Família, tothom és convidat a 
participar de la Solemne Euca-
ristia de la Solemnitat del Cos 
i de la Sang de Crist – l’acte 
principal – i de la processó 
que li seguirà amb el següent 
itinerari: carrers Pierola, Dr. 
Fleming, carretera de Manre-
sa, Sant Magí, avinguda Bar-
celona, Castellolí, Dr. Joan 
Lladó, carretera de Manresa i 
plaça de l’església. 
Hi ha previst ornar diversos 
trams del recorregut amb les 
típiques catifes confecciona-
des amb diferents elements 
decoratius, plantes ornamen-
tals, i es demana al veïnat que 
hi contribueixi penjant domas-
sos als balcons i finestres de 
les cases. La processó farà 
parades als indrets on s’hi 
hauran instal·lat altars: carrer 
Calaf, a càrrec del Club Va-
lldaura; avinguda d’Andorra, 
a càrrec dels Neocatecume-
nals; carrer Sant Magí, a càr-
rec del Moviment de Guies i 
Scouts d’Europa; confluènica 
carrers Castellolí i Joan Lladó, 
a càrrec de la Parròquia Nos-
tra Senyora de Fàtima; parc 
García Fossas, a càrrec del 
Club Isard; i plaça de l’esglé-
sia, a càrrec de la Comissió 
de Corpus de la Parròquia. Hi 
ha confeccionades unes ban-
deroles dissenyades expres-
sament per a l’ocasió  que es 
poden adquirir a les entrades 
de l’església així com els ciris 
per portar a la processó. El 
tàlem que cobrirà la Custòdia 
amb el Santíssim Sagrament 
és cedit pel Convent dels Ca-

putxins d’Igualada, amb la in-
tervenció, com els dos anys 
anteriors, de jovent com a Cos 
de Portants. Els nens i nenes 
que enguany han fet la Pri-
mera Comunió són invitats a 
participar-hi de manera espe-
cial agrupats davant el San-
tíssim en la Custòdia portada 
pels preveres participants. 
Els joves del Moviment Guies 
i Scouts d’Europa de la Par-
ròquia de la Sagrada Família 
cuiden del servei d’ordre com 
varen fer amb tant èxit en la 
processó de la passada Festa 
del Sant Crist d’Igualada. Es 
compta també amb el servei 
de la Policia Local per a totes 
les qüestions del trànsit.
Per tal de col·laborar en les 
nombroses tasques prepara-

Celebració del Corpus Christi a Igualada

tòries de la festa, tothom de 
totes les edats que vulgui ser-
hi, és cridat a trobar-se a partir 
de les 9 del matí del diumen-
ge a la placeta de davant de 
l’església i a les dependències 
parroquials de la Sagrada Fa-
mília.
Aquest any aquests actes se-

ran la resposta de les nostres 
parròquies a la invitació que el 
nou Papa Francesc ha fet per 
unir-nos, amb els textos que 
ell mateix ens ha proposat, a 
l’adoració eucarística que ell 
farà aquella mateixa tarda a 
Roma en el marc de l’Any de 
la Fe.
 

Imatges del Corpus d’anys anteriors
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Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 

Social Eaters, 
la nova xarxa 

social que trenca 
paradigmes

Qui estaria disposat a obrir 
les portes de casa seva per 
cuinar i compartir el menjar 
amb desconeguts?
Tenir una mentalitat oberta, 
ganes d’establir nous con·
tactes i ser un apassionat de 
la gastronomia i l’enologia 
són els requisits indispen·
sables per poder formar part 
d’una nova xarxa social ano·
menada Social Eaters.
Després dels restaurants 
clandestins, dels cuiners a 
domicili, dels professionals 
que obren les portes de casa 
seva a petits grups i dels ciu·
tadans que converteixen el 
seu pis en restaurants per tu·
ristes, ara arriba a Barcelona 
un nou corrent caracteritzat 
per particulars que cuinen 
per a tothom que s’identifiqui 
com a Social Eater (Menja·
dor Social) amb la finalitat de 
crear estrets vincles socials, 
vendre un servei com una 
experiència i compartir amb 
persones reals (no virtuals) 
moments molt especials. 
Social Eaters és un platafor·
ma online que publica esde·
veniments gastronòmics tals 
com sopars, brunchs, cates, 
maridatges, tallers de cuina, 
entre d’altres, ja sigui en res·
taurants escollits o en cases 
particulars de xefs amateurs 
o professionals que obren la 
seva cuina a convidats.
Amfitrió o convidat? Aques·
tes són les dues opcions 
que poden escollir els usua·
ris del Social Eater per tal de 
conèixer gent interessant a 
través de la cuina i per tant, 
ampliar el seu cercle d’amics 
o la xarxa de contactes pro·
fessionals. Així com assegu·
rar experiències especials 
i irrepetibles a través de la 
cultura del consumisme col·
laboratiu, darrer exemple del 
valor que aporta Internet als 
consumidors.
El passat 13 de maig, Soci·
al Eaters es va presentar en 
societat en un interessant 
esdeveniment sobre con·
sum col·laboratiu organitzat 
per ESADE.
Sens dubte, Barcelona és el 
punt de partida d’aquest nou 
concepte que té com a objec·
tiu estendre’s arreu del món.

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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Felicitació

ClassificatsClassificats

Horòscops

Av. Països Catalans, 28
Igualada . Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 53

www.marcelclaramunt.com

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

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

Pel que és comú, només es coneixen quatre fases lunars : Lluna Nova, Quart Creixent, Lluna Plena 
i Quart Minvant. Però en total són nou fases que té aquest astre. Avui parlarem de dues d’elles que 
són una mica desconegudes: La Lluna Gibosa Creixent i Lluna Gibosa Minvant,  que com podem 
veure és una mica abans i després de la lluna plena, exactament dos dies abans i dos dies després 
del pleniluni.
Tant a Astrologia com a Astronomia, la lluna quan es troba en aquesta fase,  forma un aspecte amb el 
Sol més o menys que s’anomena quincunci, o sigui que els separen 150 graus, un de l’ altre.  
L’aspecte quincunci en Astrologia, ofereix a les persones les característiques de sensibilitat, conei-
xement i informació cultural en molts àmbits de la vida.  Així doncs estem davant d’un aspecte molt 
creatiu i intel·lectual. Obre temes o conversacions entre les persones i com també dóna molta sensi-
tivitat i percepció, és pot potenciar la bona entesa. En el cas negatiu, pot donar un excés de sensibi-
litat, produint tot el contrari el que fa referència  a les relacions, això són: malts entesos, susceptibili-
tat, mala informació, nervis, irascibilitat... etc.
Així doncs, us heu de carregar de paciència, relaxar-vos, aprofiteu per culturitzar-vos i tenir relacions 
inteŀlectuals.
A continuació vaig a nomenar els dies  en que trobareu aquest aspecte: 26 i 27 de maig, 25 i 26 de 
juny, 24 i 25 de juliol,   23 i 24 d’agost , 21 i 22 de setembre, 21 i 22 d’octubre,  18 i 19 de novembre,  i 
per l’últim 19 i 20 de desembre. 

T r a b a j a r  D e s d e  C a s a  
w w w . t r a b a j a r y a . c o m 

T e l .  9 31  0 0 0  11 0

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

S.A.

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES

EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30

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

Felicitem
als pares de l’Arnau:

en Santi Caro 
i la Jessica Cordon.

L’enhorabona!
Família Barnés Cosme

ÀRIES...     Et cuidaràs molt més amb els canvis de la casa.  TREBALL:    Aconseguiràs un càr-
rec important.  DINERS:  Excés de despeses.  AMOR:     Molt més sexy, seduiràs i amb molt 
encant.  Sort,  7.

TAURE...    T’afectarà un disgust molt important, cuida la salut.  TREBALL:    Resultats en el camp 
Professional.  DINERS:  Tractes familiars  AMOR:   De celebracions amb els amics.  Sort,   8.

BESSONS...    T’implicaràs amb la família i tot el que passa en ella.  TREBALL:  Complicacions.  
DINERS:   Tindràs els necessaris.  AMOR:    Enfrontament amb persones que estimes.  Sort,   5.

CRANC...    Tens molt carisma, aconseguiràs el que et proposis.  TREBALL:   Més calma en tot.  
DINERS:    Problemes, pagaments.   AMOR:  Una relació molt passional, també gelós.  Sort,   1.

LLEO...    Molt sensible, vivències complicades. TREBALL:    Tractaràs amb gent jove.  DINERS:   
Estable. AMOR:    Una relació estable, però passiva.  Sort,   10.  

VERGE...    Una vida més tranquil·la,  més contacte amb la natura. TREBALL:  Molt bones rela-
cions socials.  DINERS:    Compres personals.  AMOR:  Has de treballar molt més aquest tema.  
Sort,  4.

BALANÇA...    Et sentiràs molt més fashion.  TREBALL:  Complicacions, pèrdues laborals.  
DINERS:    Despeses en festes.  AMOR:  Més felicitat, una nova il·lusió.  Sort,   3.

ESCORPÍ...     Estaràs de celebracions i més festes.  TREBALL:  Moltes negociacions.  DINERS:   
Excés de despeses.  AMOR:    Disgust i desencant emocional.  Sort,   1.

SAGITARI...   Estaràs dels nervis, cuida’t d’accidents i robatoris.  TREBALL:  Gran saviesa i molt 
responsable.  DINERS:    Molt negociant. AMOR:   Més amorós amb la família i la parella.  Sort,    
6.

CAPRICORN...      Seràs una persona astuta i negociaràs amb tot.  TREBALL:  Molt laboriós 
amb les teves activitats.  DINERS:  Estable. AMOR:    Una millor relació sentimental.   Sort,   5.

AQUARI...     Necessites de les persones gran del teu voltant. TREBALL: Més il·lusions.   
DINERS:   Invertiries millor.  AMOR: Complicacions sentimentals.  Sort,   2.

PEIXOS...   Gran necessitat de fer moltes activitats. TREBALL: Complicacions.  DINERS:   
Compres per casa.  AMOR:  Més passivitat i confiança amb la parella.  Sort,   1.



62
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
31 de maig de 2013

Contactes

Novetat! 
NOIA CATALANA

a Igualada
21 anys. 

Només gent del país.
Molta Higiene.

Tel. 634 301 074

P A R L E N

Orientales
Jovenes y
guapas

Masajes+
Comp.

Particular
24h. Copa Gratis

Igualada
658 361 130

JULI CALIENTE Y CACHONDA  TLF:634.789.479

KAROLINA VICIO A TOPE TLF:679.349.185

EN SANTA MARGARITA DE MONTBUI

LAS 24 H Y SALIDAS A DOMICILO

PISO DE LUJO

1ª COPA GRATIS

PER PUBLICITAT:publianoiadisseny@gmail.com



Molí Blanc HOTEL

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

www.moliblanchotel.cat

Nou menú executiu.
A partir de 16€

Hotel
Restaurant

Celebracions
Sales per a empreses

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

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

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

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS

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

TEL. 93 804 09 88 - 690 73 10 17

· MENÚ DIARI
de dimarts a divendres

· SERVEI DE CARTA
de dimarts a diumenges

CAL JERONI (antic “Cups”)

Rosinyol

MaiansÒdena
Ctra. comarcal 37

de
la
BAR de

PISCINA
JORBA

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

El gourmet
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El Restaurant - Hotel 
de l’Anoia

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

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

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

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

www.museudeltraginer.com

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

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

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

Restaurant

�A�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

Menú Especial per a grups
Obert de divendres a diumenges i festius

Tel. 666 228 932
         634 656 484Nova direcció

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
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CONFIDENCIALJaume Singla.-
En Ferran Costa va constituir fa 
trenta anys una empresa dedi-
cada a la construcció de maqui-
nària. Va començar construint 
màquines per fabricar com-
preses i ara està fabricant 
màquines per muntar rodes de 
cotxes. La majoria de cotxes 
fabricats a l’estat -excepte, de 
moment, Ford- equipen rodes 
muntades amb màquines fabri-
cades a Tecnopel
En Ferran Costa s’ho mira tot 
des dels ulls d’un enginyer. 
Sempre està pensant en com 
millorar un procés o com fer 
més eficaç un mecanisme. 
Quan va a treballar en diu “anar 
al taller” però en realitat es 
tracta d’una fàbrica de maqui-
nària amb voluntat de servei.
Com va ser que es decidís 
per muntar una fàbrica de 
maquinària?
De ben petit ja tenia la inqui-
etud de saber com estaven 
muntades les meves joguines. 
Vaig estudiar enginyeria a Tar-
ragona i vaig entrar a treballar 
en un taller mecànic d’Igualada 
que va tancar. Aleshores vaig 
considerar que era el moment 
de muntar una empresa.
Dient-se Tecnopel i estan 
radicats a Igualada sembla 
que es dediquessin a la pell.
Inicialment volíem que l’em-

presa portés el nom dels tres 
socis que varem començar 
però no sabíem com lligar 
les diferents inicials. Així ens 
vàrem decidir per Tecnopel 
com a nom comercial.
Les primeres màquines eren 
per fer compreses?
Màquines per fer compreses. 
De fet hem fet màquines per 
a infinitat de coses. Mai hem 
estat lligats a un sol sector eco-
nòmic. Actualment estem molt 
vinculats al món de l’automòbil.
Les màquines neixen de la 
necessitat del fabricant?
La majoria sí. Molt sovint els 
fabricants ens plantegen una 
necessitat i nosaltres, per 
experiència i tecnologia, mirem 
de satisfer la necessitat del 
client.
Quin termini de lliurament 
teniu?
Depèn de la complexitat de la 
comanda. Si és una màquina 
habitual nostra, entre tres i 
quatre mesos. Si l’hem de fer 
nova, entre sis i nou.
El vostre principal actiu és 
l’I+D.
Sí. És bàsic invertir en inves-
tigació i desenvolupament. I 
després construir una màquina 
que optimitzi el procés. Pensi 
que al nostre voltant tenim 
uns cinc-cents proveïdors de 
les diferents tecnologies que 

formen part de les nostres 
màquines.
Feu màquines i projectes 
clau en mà?
Dissenyem la màquina, la 
construïm, la muntem a casa 
del client i formem als seus tre-
balladors.
A quins països us podem 
trobar?
Austràlia, Malàisia, Xina, Polò-
nia, Alemanya... i per tot Espa-
nya. A nivell de muntatge de 
rodes som líders a l’Estat. Pensi 
que fem màquines que munten 
una roda cada set segons
Quantes màquines heu 
construït al llarg dels trenta 
anys?
Més de tres-centes. I fem 

Els botiguers igualadins estan, en 
general, que trinen contra el Rec.0. 
No és res nou, això, però en aquesta 
ocasió el malestar ha anat més enllà 
i, des de les xarxes socials, un grup de 
comerciants ha iniciat una campa-
nya per demanar un canvi de dates 
del Rec.0, a través del conegut portal 
change.org. Sembla que, aquesta 
setmana, el correu electrònic de la 
tinent d’alcalde de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament d’Igualada 
ha tret fum... En la passada assem-
blea d’Igualada Comerç -UBIC pels 
clàssics i UBI per als dinosaures- la 
pròpia junta va optar per donar 
suport a aquesta iniciativa... El Rec.0 
molesta a alguns, això està clar. Però 
no es canvia ni es canviarà res... La 
qual cosa significa que el comerç 
igualadí té un problema. I gros.
És curiós que una iniciativa com la 
que viurà demà Igualada, amb les 
botigues obertes fins ben tard, tingui 
més detractors entre els propis 
comerciants de la ciutat, que entre 
els dels pobles de l’entorn. El “Shop-
ping Night” és, per a molts botiguers, 
el “Menging Night”. Diuen que la 
gent no compra, que surt a menjar 
alguna cosa, a gaudir de l’ambient.. 
i cap a casa. Però Igualada Comerç 
s’ha disfressat de Gremi d’Hostaleria 
passant-se tota la setmana promoci-
onant restaurants al Facebook... 
Aquí hi ha alguna cosa que no és 
normal...

també el manteniment de 
màquines que no hem cons-
truït nosaltres.
Us copien les màquines?
Fem màquines tan especials 
que dubto que ningú ens copiï 
el conjunt, tot i que algunes de 
les nostres solucions poden 
ser copiades. En el camp de 
l’automoció l’única competèn-
cia que tenim és l’alemanya i 
els alemanys no copien.
A prop de la vostra fàbrica 
hi ha una empresa que 
munta rodes amb màquines 
fetes per vosaltres.
És el nostre orgull. Cada dia hi 
surten més de cinc mil rodes.
Com veieu el futur?
Negre com tothom. Per sort 
treballem per a l’automoció 
que encara tiba. 
Vostè dibuixa a llapis o amb 
Autocat?
Sempre a llapis, però per sort 
tenim un enginyer que treba-
lla la idea i la plasma en un 
plànol de construcció.
Heu perdut clients per 
manca de crèdit?
No, perquè fa molts anys que 
tenim l’empresa consolidada. 
Vàrem començar a Vilanova 
del Camí, en una nau de 
dos-cents metres. Als cinc 
anys vàrem venir al polígon 
d’Igualada on hi tenim uns mil 
metres quadrats de planta.

4 paraules amb... Ferran Costa


