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El nucli antic 
d’Igualada serà 
100% de vianants

Dimarts comencen les obres, que duraran fins Sant Jordi

P08
Vista virtual de com quedarà la plaça Sant Miquel d’Igualada, després de les obres.

P09 i Comarca

El Mont-
Àgora de 
Montbui 
agafa forma

Tot a punt per a l'arribada dels Reis!

Arribada del patge Faruk a Igualada, dissabte passat al poliesportiu de les Comes. Foto: Joan Guasch.

Jordi Viladoms, 
favorit al Dakar

L’igualadí Jordi Viladoms és un dels candidats a guanyar el Dakar. P30

P13
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Una de les festes més entranyables de la 
ciutat és l’arribada dels Reis Mags de l’Ori-
ent. Una esdeveniment ja centenari, però 
que continua sent un referent de la manera 
de fer les coses a casa nostra. Per a uns, 
l’organització és un model de discreció i efi-
càcia. Per a altres un grup poc transparent i 
tancat. Però per a la ciutat l’impacte és for-
midable. Una participació ciutadana reeixi-
da. Mobilitza a una munió transversal de jo-
ves i grans. Uns en feines logístiques, altres 
en transports, organitzant el seguici i molts 
dedicant hores ajudant a ses Majestats a re-
partir els paquets de regals per la mainada.
Costa molt construir i molt poc destruir. 
Guanyar prestigi requereix temps i esforç. 
Perdre’l s’aconsegueix en un instant i per 
qualsevol fotesa. Per a la ciutat és molt im-
portant que aquesta festa continuï mante-
nint l’aura que la fet mereixedora de l’estima 
de tots i els reconeixements de moltes insti-
tucions, tant ciutadanes com internacionals. 

Per això demanaríem que segueixi el seu 
camí i que els patges sàpiguen mantenir la 
seva dignitat institucional una volta s’acabi 
la cavalcada i el repartiment de joguets. I si 
fan gresca, excessos amb la beguda o so-
roll, que el facin de manera particular, sense 
les vestimentes que els donen el segell del 
món de les il·lusions.
En temps de descreença, molts pensen que 
s’ha de dir sempre “la veritat”. Veuen en tra-
dicions com el tió o els Reis una forma d’en-
gany que perjudica l’educació dels fills. Te-
nen por que els ho retreguin en fer-se grans. 
No saben que les il·lusions no s’aturen mai, 
quan es té un cor net i una ànima sincera 
com han fet ja tantes generacions. Explicar 
contes, tradicions i llegendes, és també una 
forma d’ensenyar. La veritat és patrimoni de 
tots i cadascú. Forma part d’un procés de 
creixença personal.
Alguns d’aquests predicadors de la transpa-
rència i la modernitat són els que després 
es dediquen a robar i enganyar. Són aquells 
corruptes que s’aprofiten dels càrrecs pú-
blics. Els que fan discursos d’una honeste-
dat que no practiquen. Els que diuen lluitar 
contra les misèries però sols ho fan per se-
guir munyint la mamella. Els que prediquen 
el que no practiquen i creuen que el seu 
exemple es limita a sortir a la televisió per 
adoctrinar els altres en aquella mansuetud 
que els permet seguir vivint del conte. Per-
què de reis n’hi ha de moltes classes, però 
els que no haurien de provocar cap mena de 
dissensió, són els que cada any fem arribar 
a la nostra ciutat el cinc de gener.  

Tornen a venir 
els Reis

El patge Faruk
El patge Faruk -i els seus companys amb altres noms arreu de la 
comarca- ja és a casa nostra des del passat dissabte. Fidel a la 
cita, com cada any ha arribat carregat de caramels, però també de 
missatges i dels seus inseparables llibres Blanc i Negre. L’enviat de 
Ses Majestats els Reis d’Orient  alliçona aquests dies milers de nens 
i nenes, però també ens dóna esperances per un futur millor. La 
seva presència és, sempre, motiu de joia i de simpatia, dies abans 
que arribin els Reis i els patges, disposats a obrir les portes de casa 
nostra i envair-les d’iŀlusió en l’any que comença. Que ens portin un 
bon any 2014 a tots plegats!

El rei Joan Carles està molt enfadat amb els separa-
tistes catalans i bascs. Diu que són els culpables de 
que les televisions oficials de Catalunya i Euskadi no 
emetessin el seu discurs. Refia però que arribi a la ciu-
tadania a través de la resta de mitjans fidels. Però les 
enquestes reflecteixen que ni ací ni a la resta de l’estat 
se l’escolten massa. Ni se’l creuen quan diu que vol 
evitar recaure en els errors.

Artur Mas, president de la Generalitat, va respondre-
li que Catalunya i el catalanisme “sempre han apostat 
per la convivència”, però també “per la seva llibertat”. 

El tradicional Concert de Sant Esteve celebrat al Pa-
lau de la Música va acabar amb el cant de la Senyera. 
Ben diferent d’aquell concert que va portar a la presó a 
Jordi Pujol per llençar uns fulls amb la lletra de la can-
çó. Aquesta vegada el teatre es va emplenar d’estela-
des i el President de la Generalitat i la Presidenta del 
Parlament van escoltar els crits demanant la indepen-
dència ja. 

El rei Joan Carles, demana generositat, respecte a 
la Constitució i exemplaritat en les accions, perquè a 
Espanya hi “cabem tots”. Però uns viuen en palaus i 
els altres en apartaments amb hipoteques que no es 
poden pagar. Per a ell no hi ha nacions sinó regions i 
unes cobren i les altres paguen.

Artur Mas, president de la Generalitat, ha trobat un sis-
tema “modern” per explicar-se. Ha utilitzat el compte de 
Twitter del govern català per fer una ‘felicitació exclu-
siva’ que diu: “L’any 2014, el poble de Catalunya serà 
cridat a decidir de forma pacífica i democràtica el seu 
futur com a país”. I en una entrevista del diari italià ‘La 
Repubblica’ admet que Catalunya necessitaria trobar 
un ‘règim transitori’ que li permetés no sortir de la Unió 
Europea (UE) en cas d’una possible independència 
d’Espanya, i assegura que la seva intenció és de dei-
xar “aviat” la política. “No penso en mi. Encara més, 
crec que deixaré aviat la política. Com a màxim hi seré 
un altre mandat, si es donen les condicions, per portar 
endavant el projecte. Vull tornar a la meva vida. El que 
faig ho faig per un projecte col·lectiu de futur amb el 
qual m’he compromès. La política no m’entusiasma, 
em cansa, però és necessària”. Doncs hi porta molts 
anys.

Oriol Junqueras, líder d’ERC i cap de l’oposició, “Si 
ens truca Mas i acordem quines àrees ens repartim, 

ERC estarà encantada d’entrar al Govern”. Respecte la 
consulta: “L’elecció entre un país nou i l’Espanya dels 
anys 50”. I sobre els federalistes i els que volen un con-
cert econòmic: “La independència és l’únic mecanisme 
real que pot permetre un pacte amb Espanya. Un pacte 
entre estats independents, d’igual a igual”. Tot un pro-
grama.

Barcelona Activa, la Direcció General d’Economia 
Social i Cooperativa, Treball Autònom de la Gene-
ralitat, i la Fundació Trinijove han signat un conveni 
per destinar 45.000 euros a la concessió de microcrè-
dits d’un màxim de 6.000 euros per promoure l’ocupa-
ció al barri de Trinitat Vella. Estem entrant en l’època 
dels minis en tot, menys en la despesa de l’estat.

Mariano Rajoy, president del govern, ha negat en-
frontaments amb la justícia. “Se’ns va demanar col-
laboració i s’ha donat”. Però l’escorcoll va ser ordenat 
perquè el PP només havia entregat 526 folis i el jutge 
es va indignar. La policia de la Unitat de Delinqüència 
Econòmica i Fiscal (UDEF) s’hi va passar tota la nit i 
en va recollir 5.067 documents. I es va trobar que els 
correus electrònics d’Álvaro Lapuerta i Cristóbal Páez, 
havien estat ‘esborrats’. Alguns d’això en diuen col-
laborar.

Alberto Durán, l’advocat triat per María Dolores de 
Cospedal per executar l’estratègia judicial del PP, no 
s’acaba la feina amb el cas Bárcenas. Hi ha també el 
cas de Lourdes Cavero, la dona del president de la 
Comunitat de Madrid, Ignacio González, imputada per 
l’àtic que la parella té a Estepona, a la Costa del Sol. 
I també els correus de Miguel Blesa, expresident de 
Caja Madrid, matriu de la nacionalitzada Bankia, on es 
veuen els tripijocs del PP a l’entitat, dels quals no se 
salva ni José María Aznar. Pels populars el 2014 s’albi-
ra calent als jutjats.  

També Mariano Rajoy, ha fet un balanç de l’any que 
s’acaba. La llum ‘només’ s’apujarà el 2,3% en el proper 
trimestre. L’any vinent es crearà ocupació amb el salari 
mínim congelat a 645,30 euros i de la consulta sobi-
ranista res de res. I no ho va dir el dia dels innocents.

Dolors Montserrat, diputada del PPC i vicepresidenta 
tercera del Congrés, ha dit:  “Quan diuen que Espanya 
ens roba és mentida. Espanya ens ajuda. Gràcies a 
Espanya ens mantenim i ens podem finançar”. I ho diu 
convençuda.

En temps de descreença, molts 
pensen que s’ha de dir sempre “la 
veritat”. Veuen en tradicions com el 
tió o els Reis una forma d’engany 
que perjudica l’educació dels fills.
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Els anys 60, a Vilanova i la Geltrú, es va fer famosa, 
una carpa ensinistrada: la Carpa Juanita. Quan el 
seu propietari i ensinistrador Francisco Roig li feia 
un senyal, la carpa treia el cap de l’aigua i bevia ai-
gua a galet d’un porró o menjava amb una cullereta. 
En aquells anys de No-Do i TVE en blanc i negre, la 
carpa Juanita es va fer famosa a tot el país, malgrat 
que això de veure un peix que beu en porró pugui 
semblar una bestiesa intranscendent.
He recordat aquest simpàtic -però inútil- animaló en 
veure el missatge de Nadal d’un altre inútil -i antipà-
tic- animalàs. A diferència de la carpa Juanita que 
ens divertia a canvi únicament d’una pesseta pel 
seu propietari, el Borbó ens costa una fortuna a tots 
els ciutadans. Al capdavall per fer el mateix inútil 
exercici que el peix ensinistrat per Francisco Roig.
Dic inútil exercici al discurs de Nadal, perquè es 
necessiten penques per demanar concòrdia entre 
“los pueblos de España” quan ni entre els membres 
de la seva pròpia família no n’hi ha la més mínima 
mostra. De la mateixa manera com és indecent de-
manar generositat a un poble castigat amb el 27% 
d’atur, quan l’únic que fa el monarca és xuclar re-
cursos de l’erari públic per a les seves caceres, iots 
de luxe, pavellons de caça i altres despeses sump-
tuàries allunyades del que ha de ser un Cap d’Estat 
modern i democràtic. I no vull parlar ni d’amistats 
inconfessables ni de la mort del seu germà.
No és de rebut que el Borbó utilitzi el seu càrrec 
representatiu per percebre comissions per les com-
pres de cru que fan les multinacionals espanyoles 
a determinats països àrabs i llatins. La situació de 
corrupció generalitzada que ataca com un càncer a 
l’administració pública espanyola, té en la mateixa 
família reial un dels casos més escandalosos. I de 
tot això el Borbó no en va dir ni mitja paraula en el 
seu discurs nadalenc.
Tots els països tenen un cap d’Estat amb atribuci-
ons similars al monarca d’Espanya, però costaria 
molt trobar-ne un que tingués una actitud tan lesiva 
per als interessos dels seus ciutadans. Algunes de 
les noves repúbliques sorgides del desmembra-
ment de l’antiga Unió Soviètica han elegit president 
de govern entre els caps dels partits respectius, 
però han sabut trobar Cap d’Estat entre les per-
sones més generoses i ben preparades per a les 
tasques de representació d’un país modern. Al que 
patim a l’Estat Espanyol, en canvi, se li nota molt 
que fou elegit pel difunt general Franco en persona.
A l’Edat mitjana, el poble elegia bufons perquè 
entretinguessin als monarques. Al Segle XX, els 
monarques feien de bufó per divertir al poble. Avui 
patim un bufó que, a diferència de la carpa Juanita, 
ens surt molt car... en diners i en dignitat democrà-
tica.
Estrenem any, però l’Estat, el Rei, el govern, els 
partits, els bancs i els sindicats continuen sent els 
mateixos. Algú es creu que pot ser millor del que ha 
estat el 2013?

La carpa Juanita

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Ubuntu. No fa tant els europeu assedegats 
d’aventures anaven a l’Àfrica, on les podien viure 
amb escreix. Era una forma de sentir-se superiors. 
Els nadius eren gent afable però extremadament 
pobre. A ulls seus es podien colonitzar, ensenyar-
los a dir “si bwana” com a resposta a tot el que de-
manaven. I caçar el que volien. Col·leccionar grans 
ullals d’elefant, testes dels animals de la sabana o 
catifes de pell de zebra.

Entre els ensenyaments que impartien hi havia la 
competitivitat. Veien en aquella gent un poble con-
formista que amb poc en tenia prou. I per poder 
emportar-se les enormes riqueses naturals, calia 
despertar en ells l’afany de posseir. I per això calia 
treballar molt pels qui organitzaven les estructures 
productives, que gairebé sempre eren extractives.

Una vegada un educador, per estimular els nens de 
la classe, va posar una gran pila de fruits damunt la 
taula. Sabia que els agradaven molt i farien el que 
calgués per obtenir-los. I va pensar una fórmula 
que sempre li havia donat bons resultats. Els va dir 
que el que guanyés la cursa s’ho enduria tor. Els va 
posar a la línia de sortida, però, perplex, va veure 
com tots els nens s’agafaven de les mans i avan-
çaven plegats fins arribar tots junts a la meta. Així 
no hi va haver guanyador i es repartiren els fruits. 
Sense entendre per què ho havien fet, va preguntar 
al més veloç d’aquells nens per què no havia llui-
tat per la victòria. I li va contestar. “Ubuntu. Jo no 
hauria estat feliç sabent que hi hauria qui s’hauria 
quedat amb les ganes, mentre jo ho tenia tot”.  

Ubuntu és una filosofia de vida, fonamentada en 
l’esperit de sofriment. Sense amargors ni enveja 
i cerca la reconciliació. No a la venjança. Tota la 
lluita està per construir un futur millor per a tots. El 
triomf de la concòrdia. Un concepte ètic que ve de 
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la lleialtat entre les persones i les seves relacions. 
El ser jo, perquè som nosaltres. Tot el que és meu, 
ho és per als altres i ens connecta amb tota la hu-
manitat.

El clergue sud-africà Desmond  Mpilo Tutu, premi 
Nobel de la Pau del 1984, bon coneixedors de les 
diferents ètnies del país de l’arc de Sant Martí, diu 
que “una persona amb ubuntu és oberta i assequi-
ble pels altres, a qui recolza. Mai se sent amena-
çat quan altres són més capaços i bons en alguna 
cosa, perquè està segur que pertany a un gran tot, 
que es fa més petit quan alguns dels seus membres 
són humiliats, menystingut, torturats o oprimits. Així 
la “Comissió per la veritat i la reconciliació de Sud-
àfrica” no va voler amagar res, sinó ser generós i 
perdonar. “Hem d’atrevir-nos a cercar el com, el per 
què i el per a què estem d’acord. D’aquesta forma 
podrem buscar junts solucions alternatives i noves 
maneres de gestionar els reptes del món. Ser di-
versos és la nostra riquesa, però actuar units serà 
la nostra força” va dir també Frederic Mayor Zara-
goza.

Uns diuen que a l’Àfrica austral va néixer l’home. 
Altres diuen que a l’Amèrica andina. I allà també 
tenen unes paraules (‘Rohayhu’ en guaraní i ‘Ayni’ 
en quechua) per identificar el mateix concepte. En 
canvi el món occidental no ha optat per societat so-
lidàries i iguals, sinó per les jerarquitzades on uns 
volen dominar els altres. I avui molts s’adonen que 
aquesta cursa per tenir més i per dominar als al-
tres no porta a la felicitat. En l’esport, en la direcció 
d’empreses, en el món casteller i en moltes activi-
tats en les que s’ha de lluitar per un objectiu comú, 
els grups s’organitzen de manera diferent. I per a 
ells Ubuntu, també ha esdevingut un model a se-
guir i un bon referent.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

ANGLÈS
Gairebé totes les empreses 
que fan anglès, el fan amb 

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 28/12/2013

18-29-35-37-46-48
Complementari: 26
Reintegrament: 0

· Dimecres 1/01/2014
22-35-37-40-41-42
Complementari: 25
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 26                  561  
· Divendres 27          461
· Dissabte 28     444
· Diumenge 29          736
· Dilluns 30               083
· Dimarts 31       757
· Dimecres 1      829

ONCE
· Dijous 26              19960
· Divendres 27       19895
· Dissabte 28    71339
· Diumenge 29       82067
· Dilluns 30             75078
· Dimarts 31    75649
· Dimecres 1    61655

· Dijous 26   12-25-31-32-36-49   C: 28  R: 3
· Dissabte 28   1-19-33-38-42-47  C: 3   R: 3

· Diumenge 29   11-17-21-26-47  Núm. clau: 5 

· Dimarts 31   13-20-24-29-45  Estrellas: 3/7

GENER
3: Anter; Genoveva; Fulgenci; Daniel. 
4: Rigobert; Odiló,; Isabel-Anna Seton.
5: Telèsfor; Simeó Estilita; Emiliana.
6: Epifania del Senyor; Melani; Nilamó;   
7: Ramon de Penyafort; Julià de Toledo.
8: Apol·linar; Severí; Gúdula; Pere Tomàs. 
9: Eulogi de Còrdova; Julià i Basilissa.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Joan Isart i Ribas, un tros 
de pa batejat
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

És una dita antiga dedicada a les 
molt bones persones, aquelles que 
eren portadores d’una vida dedicada 
a donar tot el millor del seu interior.
Aquest era en Joan, fill de Can Agui-
lera, barri que pertany a la vila de Pi-
era, a la qual vaig tenir la gran sort, 
com a empresari d’obres, d’arranjar 
diverses cases de gent honrada i 
complidora, que feia que treballar 
per ells fos una satisfacció. Allà vaig 
conèixer en Joan i la seva família. En 
el decurs de les obres de casa seva, 
ell m’ajudava com a manobre, ple de 
docilitat, d’allò tant efectiu i llest en 
saber el que mancava al paleta, una 
joia.
Va contraure matrimoni amb una 
noia dels Hostalets de Pierola, la 
Carme Masià  i Parcerisas. Déu el 

va premiar amb dita esposa. Ferma 
en caràcter, treballadora d’allò més, 
intel·ligent, bonica i amb bondat de 
cor per dins. Déu els va regalar dos 
fills, en Joan Carles i l’Albert, i una 
filla, l’Esther. Hereus de les virtuts 
dels pares, l’Esther li va donar dues 
nétes i l’Albert un nét. En Joan es 
mereixia aquest premi per arrodonir 
una família completa.
En Joan havia treballat en empreses 
ocupant sempre les feines més difí-
cils ja que degut a la seva llestesa li 
eren assignades.
En treballs de vinya, tant en esporgar 
com en collir el raïm, no havia qui el 
guanyés. I no parlem de buscar bo-
lets, els veia d’un tros lluny. Per algu-
na cosa era fill de Can Aguilera, els 
reis dels bolets.
Fa temps al Joan se li va detectar di-
abetis. En els últims deu anys, li ha 
sigut la causa d’una pèrdua de salut 
important. L’ha lluitada amb valentia, 

sempre demostrant que encara que 
fos per sortir de casa, anava a cami-
nar pel poble amb l’ajuda de dos bas-
tons, guanyant la batalla a no estar 
immòbil en una cadira, fins que Déu 
l’ha cridat a asseure’s a la cadira que 
li correspon al regne del cel. 
Gràcies Joan.

Sobre la locomotora 
d’Igualada, un altre cop
•• ANTONI PAU MARTÍ 

Fa dues setmanes vaig fer un co-
mentari del mal estat de conservació 
de la locomotora d’Igualada, ves per 
on, passats dos dies li varen fer un 
rentat de cara i la varen deixar una 
mica més bonica, no tot el que es 
mereix  però, feia una altra cara.
Com que a la vinya del Senyor hi ha 
de tot, algun personatge amb menys 
cervell que un mosquit, li va molestar 
que la locomotora estigués guapa i 

ha tornat a deixar la seva empremta. 
Felicitats homenet, no vull ni pensar 
quines aspiracions tens a la vida, 
però demostrant aquests atacs d’in-
civisme i fent destrosses a la via pú-
blica i en objectes que no es poden 
defensar, em puc fer una idea de la 
poca personalitat que tens i el poc 
desenvolupament del teu cervellet.
Continua així, arribaràs lluny.

Dia 3: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 4: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 5: BAUSILI/JUVÉ/ Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 6: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 7: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 8: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 9: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

cartes al director

Aquest és el primer d’un seguit d’articles en què 
pretenc fer algunes reflexions sobre un tema que 
preocupa molts catalans, perquè ens hi juguem el 
futur: la consulta per a la Independència. 
L’any 1765, el Parlament Britànic va promulgar 
la Stamp Act sense consultar l’Assemblea de les 
Colònies, cosa que va enfurismar els americans, 
súbdits del rei anglès Jordi III. El sermó d’un re-
verend de Boston, interpretant un passatge bíblic 
en què aclaria el principi de la justa insurrecció, 
va provocar la resistència popular. Simplificant-
ho molt, no és agosarat dir que aquest fet va ser 
el detonant de la independència nord-americana, 
que es va fer efectiva, això sí, després de vuit 
anys de guerra (1775 - 1783).
Al cap d’un segle i mig, aproximadament, el Reg-
ne d’Anglaterra tenia un altre conflicte: Irlanda vo-

lia la independència i l’any 1916, en plena Guerra 
Mundial, es produí a Dublín l’Alçament de Pas-
qua. Va fracassar, però la voluntat dels pobles és 
tossuda i l’any 1919 esclatà l’anomenada guerra 
Angloirlandesa, una mena de guerra de guerrilles 
que es perllongà fins l’any 1921. Les dues parts 
hi posaren fi amb el tractat Angloirlandès. Havia 
nascut la República de l’Éire, però va costar dos 
anys de guerra i una pila de morts.
I, sense sortir del Regne Unit, a l’Índia ja van tenir 
una primera guerra per a l’emancipació al 1857. 
Fins a assolir la independència l’any 1947, amb el 
treball obstinat del Mahatma Gandhi, van passar 
90 anys, també carregats de morts.
No pretenc donar una classe d’història, però és bo 
parlar de l’actualitat sense oblidar el passat. I pen-
so que és això el que van fer David Cameron (pre-

Apunt històric
JOSEP M. RIBAUDÍ ·   Membre de l’ANC 

sident del govern del Regne Unit) i Alex Salmond 
(president del govern d’Escòcia) l’any 2012, quan 
l’escocès li proposà fer un referèndum per a la in-
dependència. No van oblidar que els països abans 
esmentats van accedir igualment al que volien, 
però pagant un preu molt alt en morts i devastació.
Alguns catalans també volem ser independents 
i lluitem per arribar-hi, perquè pensem que som 
molts, la majoria, que en som partidaris. Però, per 
saber-ho, hem de conèixer quants pensen que sí 
i quants que no, i això demana una consulta, per-
què als països civilitzats ja fa molts anys que no 
fan servir fusells ni tancs per a aquestes coses, 
utilitzen una cosa molt més democràtica, barata i 
indolora: les urnes.
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L’epinoia és l’espurna de llum que ens arriba intu-
ïtivament per aclarir-nos i revelar-nos allò que ens 
estava ocult, vedat o que fins llavors ens era desco-
negut. Poques paraules han generat tanta literatu-
ra filosòfica-religiosa com aquesta. Allò que Elaine 
Pagels en el seu llibre “Més enllà de la Fe” en deia 
la consciència creativa o inventiva. Pels gnòstics, 
seguidors de Valentí - els ‘Valentinians’ - era la via 
per on el Déu primordial els feia entrar en el grup 
dels elegits. Per altres, com els ‘Montanistes’, per 
aquest camí rebien el do de la profecia i la clarivi-
dència. 
Sant  Ireneu,  primer unificador del que serien  des-
prés els canons ortodoxes -després de dirigir-se a 
Roma per demanar al bisbe Euleteri més compren-
sió pels Montanistes- va adonar-se que seria molt 
problemàtica la desitjada unitat de l’Església. Veia 
que l’epinoia i la dispersió de creences podrien ser 
una forma de dissolució, que a la llarga podria aca-
bar amb la Institució. I emprengué una lluita contra 
les desviacions que es consideraren heretgies. Ex-
pulsà de les esglésies a Valentí, a Ptolomeu i els 
seus seguidors, per considerar-los propagadors de 
la idea de l’epinoia lluminosa personal. Poc més 
tard Tertulià, en el seu llibre “Adversus valentinia-
nos 4”,  va dir: “Quan pensen que la llavor espiritual 
està en cada persona, quan ‘troben’ quelcom nou,  
immediatament anomenen a la seva audàcia un do 

Epinoia
JAUME DESCARREGA ·   

espiritual, res d’unitat, només diversitat.....” (Per 
cert Tertulià no fou canonitzat, perquè al final de la 
seva vida abraçà el moviment Montanista).
Reblà el clau sant Atanasi d’Alexandria, a mit-
jans  del segle IV, quan encara preocupat pel sen-
tit ‘ocult’, que altres pretenien trobar fins i tot dins 
Evangelis canònics -com per exemple “cerqueu i 
trobareu” (Mateu 7.7)- insta a “que ningú interpreti 
les escriptures amb Dianoia (és a dir, la capacitat 
de discernir el significat o la intenció) i predicava 
als creients que, sobre tot, evitessin l’epinoia. Per 
sant Atanasi l’epinoia condueix només a l’error, 
punt de vista que les esglésies cristianes ortodoxes 
han mantingut fins el present.  San Agustí reafirmà 
aquesta posició dient: “Donat que l’espècie huma-
na feta a imatge de Déu anava a desaparèixer...
Quin sentit tenia que la humanitat hagués estat feta 
a imatge de Déu?... Ningú podia recrear en els sers 
humans la similitud amb la imatge de Déu excepte 
(Jesucrist), la imatge del Pare”.
Però disquisicions filosoficoreligioses a part, 
aquesta espurna de llum -l’epinoia- no podria ser 
la supraconsciència de la que parla el psicoanàlisi?  
En el passat els pares de l’església van negar la 
seva existència per mantenir la unitat. Però aquella 
decisió benintencionada, segurament ha creat en 
els humans una inclinació a acceptar que qualsevol 
poder ha de fer d’intermediari necessari per acon-

L’austríac jueu Gerhart Hirsch, més conegut per 
André Gorz, va ser un personalitat extremadament 
discreta, autor de un pensament barreja de filo-
sofia, teoria política i crítica social. Va començar 
la seva trajectòria vital en l’existencialisme, sent 
deixeble de Jean Paul Sartre. El 1964 va cofun-
dar amb Jean Daniel i Claude Perdriel “Le Nouvel 
Observateur” (utilitzant el pseudònim Michel Bos-
quet). Però va ser el maig del 68 francès quan es 
va convertir  en un dels principals referents 
de l’ecologia política i l’altermondisme. Les 
vagues estudiantils en nombroses universi-
tats i instituts de París, van acabar en con-
frontacions entre la universitat i la policia. I 
els intents del govern del general De Gaulle 
d’ofegar la revolta amb la repressió polici-
al només va contribuir a encendre més els 
ànims. I els referents ideològics eren les 
banderes d’aquelles vagues secundades 
per més de deu milions de treballadors en 
tot el territori francès (dos terços dels tre-
balladors francesos). La dissolució de l’As-
semblea Nacional i l’anticipació de les elec-
cions parlamentàries que es feren el 23 de 
juny del 68, van suposar un canvi polític que 
ha marcat una època.
Gorz havia treballat a ‘Citoyens du Monde’ - 
un moviment que proposava organitzar elec-
cions democràtiques a nivell mundial - i sempre es 
va enfrontar a la globalització lliberal. Creia que 
són els ciutadans els que han de prendre les de-
cisions que els afectaven.  Volia l’alliberament de 
l’individu i dels sistemes socials que el condicio-
nen. El desenvolupament personal ha de ser el 
camí per la transformació de la societat, perquè 
és dins de cadascú on s’ha de fer la transformació 
que després permetrà influir i canviar el món que 

ens envolta. 
Era dels que veien ja la fi del capitalisme. La so-
brietat ha de ser l’eina per lluitar contra la misèria.  
“Es pot culpar a la especulació, als paradisos fis-
cals, a l’opacitat i a la falta de control de la indús-
tria financera (en particular dels “hedge funds”), 
però l’amenaça de depressió i col·lapse que pesa 
sobre la economia mundial, no es deu a altra cosa 
que a la incapacitat que el capitalisme es regeneri. 

Sols es perpetua i funciona sobre bases equivo-
cades i cada vegada més precàries. Pretendre la 
redistribució de la riquesa, a través dels impos-
tos i les plusvàlues generades per les bombolles, 
només portaran a la desvalorització de enormes 
masses d’actius i a la fallida del sistema bancari”. 
Els avenços tecnològics permeten produir a cos-
tos cada vegada més baixos, però el valor que ha 
de produir cada treballador s’ha d’augmentar per-

André Gorz
PERE ESCOLÀ ·    
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seguir el propi benestar material o espiritual.
Així estem fent una deixadesa absoluta de la nos-
tre condició humana, quan ens neguem a nosaltres 
mateixos la possibilitat de crear-nos un present 
millor, desmereixent les nostres possibilitats intuï-
tives i deixant en mans dels polítics, banquers, o 
científics, la nostre vida social, la nostre economia 
o la nostra salut. Estem fins i tot faltant a la nostra 
vinculació universal, sigui quines siguin les nostres 
creences.
Estem renunciant a la part més important de la per-
sona quan abandonem als manefles del món mate-
rial les regnes de la pròpia vida, les il·lusions i es-
perances. Ho diuen totes les religions humanistes. 
Així l’Hinduisme ens en dona una guia en el seu 
llibre èpic sagrat: “El Mahabarata”. Explica que el 
carro de guerra que comanda Arjuna, l’heroi humà, 
està conduit per Krishna, l’auriga diví, l’avatar de 
Vishnu (el déu que contacta l’humà i el diví) i “està 
disposat”, a conduir-nos pels camins de l’Univers, 
per on ens demani el nostre recte, ètic i veritable 
desig, sense fer-ne deixadesa a cap altre humà. Es 
palesa doncs, que en les qüestions d’aquest món, 
cadascú de nosaltres som capaços de prendre les 
nostres decisions i dur-les a bon port. Molt més del 
que ens indueixen els interessats a fer-nos creure 
que sempre cal la “seva mediació”, per ser qui hem 
de ser.

manentment per mantenir el benefici. La carrera 
de la productivitat no té aturador i la pressió sobre 
els recursos humans s’endureix constantment. La 
producció ja no atreu a la inversió. I l’acumulació 
de capital productiu no para de disminuir. El capi-
tal que gestiona la indústria financera supera de 
llarg el de l’economia real.  Avui es fan diners “an-
ticipant guanys i valors futurs”. Així es fa l’espiral 
de preus, que s’enfila amb operacions financeres 

(reestructuracions, les fusions, les concen-
tracions, etc.) I l’endeutament públic i privat 
no deixa de ser una bombolla més que infla 
altres bombolles, que en esclatar provo-
quen pèrdues enormes.
Per assegurava que ha de venir una nova 
forma de gestionar l’economia. Un altre 
estil, una altra civilització i altres maneres 
en les relacions socials. Sense elles el col-
lapse només es pot evitar amb les restric-
cions, els racionaments i els repartiments 
autoritaris de recursos, característics d’una 
economia de guerra. Per això creia inevita-
ble la fi del capitalisme que avui coneixem. 
Deia que només calia saber el calendari. El 
com i el quan. 
Hi ha qui considera que aquests canvis són 
una utopia, però ell estava convençut de 

que ja s’ha iniciat el canvi. I afegia, que sols 
serà civilitzat si hi ha capacitat d’adaptar-se a les 
noves tendències i necessitats. 
El 22 de setembre del 2007 es van trobar els cos-
sos sense vida d’André Gorz i la seva esposa. Ella 
patia una malaltia degenerativa des de feia un any. 
Ell havia dit que “no ens agradaria sobreviure l’un 
a l’altra. I si tinguéssim una segona vida ens agra-
daria viure-la junts”. Un convençut coherent que 
totes les respostes estan en el nostre interior.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El proper dimarts, 7 de gener, 
començaran les obres de re-
modelació del nucli antic, com-
pletant la conversió en zona de 
vianants de tot l’espai “intra-
murs” d’Igualada. Els treballs 
consistiran, bàsicament, en un 
rentat de cara intens als car-
rers St. Jaume, St. Bartomeu, 
St. Sebastià, Nou, St. Cristò-
for, i les places de Sant Miquel 
i Pilar, convertint aquests es-
pais per a vianants, eliminant 
els aparcaments, i prioritzant a 
les persones per davant dels 
vehicles. L’Ajuntament ha mo-
dificat un projecte que ja tenia 
en cartera, de l’any 2009, que 
inicialment costava quasi dos 
milions d’euros, per poder fer 
les obres per poc més de dos-
cents mil, i sense contribuci-
ons especials dels veïns.
El regidor d’Urbanisme i Mo-
bilitat, Jordi Pont, ha explicat 
a La Veu que “el nucli antic ja 
és gairebé tot per a vianants, 
exceptuant dos eixos, pel nord 
i pel sud, amb dues places, on 
encara es pot circular amb ve-
hicle sense que sigui prioritari 
el vianant. A més, ens trobem 
que en l’eix de dalt, el que for-
men els carrers St. Sebastià, 
plaça del Pilar i carrer Nou, hi 
ha una mobilitat de vehicles 

Dimarts comencen les obres de remodelació 
a carrers i places del nucli antic

La plaça St. Miquel, després de la remodelació.

Igualada

PxC denuncia 
quatre comerços 
d’immigrants que van 
obrir el dia 1

Amb aquestes obres 
quedarà completada 
la remodelació de tot 
l’espai “intramurs” 
d’Igualada
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Plataforma per Catalunya a 
Igualada ha denunciat el dia 
d’Any Nou a quatre comerços 
de tipus badulake regentats 
per immigrants a la capital de 
l’Anoia que incomplien la llei 
d’horaris comercials ja que el 
dia 1 de gener està prohibida 
la obertura a aquest tipus de 
comerços. No és la primera 
vegada que PxC porta a terme 
aquesta iniciativa ja en altres 
ocasions ho ha fet arribant a 
denunciar alguna vegada fins 
a 11 establiments ja que amb 
l’anterior llei que va modificar 
del govern de la Generalitat 
tampoc es podia obrir altres 
dies com l’1 de maig o l’11 de 
setembre.
El regidor Robert Hernando 
ha explicat que “hem de re-
cordar que qui sanciona que 
és l’Ajuntament sempre ho fa 
amb la multa mínima de 100 
euros, tret que sigui reinci-
dent , en canvi a un local d’oci 
d’Igualada per tancar un dia 
una hora més tard ho van ar-
ribar a multar amb 1.500€, la 
qual cosa ens sembla del tot 
lamentable i vergonyós”. 

Vista virtual de com quedarà la plaça del Pilar.

molt gran, moltes vegades per 
no passar per la rambla, o bé 
per intentar aparcar en alguna 
de les 11 places de zona bla-
va que hi ha a la plaça”. A la 
plaça St. Miquel hi ha 7 places 
més. Totes elles seran elimi-
nades d’aquí, i traslladades a 
la vorera nord del passeig Ver-
daguer. 

Prova pilot en les càmeres 
de control del trànsit
El pas de vehicles en tots els 
carrers es farà amb el sistema 
de càmeres, com ja succeeix 
en altres indrets de la ciutat. 
“En el seu moment vam ser 
pioners en aquest tipus de 
control, i el temps ens ha de-
mostrat que és el que millor 
funciona”. Es coŀlocaran cà-
meres a l’entrada dels carrers 
St. Cristòfor i St. Sebastià.
Lògicament, tindran accés a 
aquests carrers els vehicles 
dels veïns, i els de serveis, 
així com els de càrrega i des-
càrrega, però, en aquest últim 
cas, es farà aviat una prova pi-
lot, que consistirà en regular el 
temps d’entrada i sortida, com 
ja fan els Mossos de trànsit en 
moltes carreteres en controls 
de velocitat. “Hi ha casos en 
què algú aparca la furgoneta 
en un espai de càrrega i des-

càrrega, però en realitat es de-
dica a anar de compres amb 
la família. Això no pot ser, per 
això es coŀlocarà una segona 
càmera de sortida que contro-
larà el temps. Serà una prova 
pilot, no tenim coneixement 
que s’hagi fet en cap altre lloc 
del país”, ha explicat el regidor 
Pont.

Remodelació “light”
En un dels carrers, el Nou, la 
remodelació ja es va fer l’any 
1999, però hi continuaven 
passant vehicles, la qual cosa 
ha provocat l’enfonsament de 
moltes llambordes. Aquestes 
seran substituïdes i es millo-
rarà l’entorn, eliminant les pi-
lones actuals.
Pont explica que, en tots 
aquests carrers, es prioritza-
rà el vianant. “Al carrer Sant 
Magí passa el mateix. A cap 
conductor se li passa pel cap 
anar a la mateixa velocitat que 
en un carrer normal, perquè la 
seva morfologia ja fa circular a 
menys velocitat. Tothom té clar 

que és un carrer sobretot per 
a vianants”. Aquesta serà la 
filosofia de tota la remodelació 
que començarà dimarts. “Serà 
un canvi “light”, que el que 
farà serà jugar amb textures 
dels paviments, i els colors. 
Els carrers es reasfaltaran, i 
s’hi pintarà un color determi-
nat a la superfície, i les places 
tindran un paviment que com-
binarà els clàssics llambordins 
amb un quitrà treballat, estem 
mirant quin pot ser el millor. El 
que no farem serà eliminar les 
voreres que ja hi ha, perquè 
això és el que fa incrementar 
molt el cost de l’obra. El que 
podrem fer serà arranjar-les, 
i, a l’inici dels carrers, s’equili-
brarà el nivell de la vorera amb 
el del carrer de manera que un 
conductor que entri a la zona, 
ja vegi que està entrant a un 
espai de vianants, i al vianant, 
li doni la sensació que no està 
travessant cap carrer”.
En total, les obres costaran 
només 277.000 €, finançades 
per la Generalitat -a través de 
romanents de l’anterior convo-
catòria del Pla Únic d’Obres 
i Serveis-, per la Diputació, i 
pels fons propis de l’Ajunta-
ment, que hi posa un 25%. En 
definitiva, un rentat de cara 
que pot ser pràctic i original. 
Estarà a punt per Sant Jordi.

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)
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La Cavalcada dels Reis 
d’Igualada es podrà seguir 
el proper diumenge, 5 de ge-
ner, a través d’Internet amb 
una transmissió de vídeo en 
streaming d’alta definició que 
arrencarà aproximadament 
a les 18:30h i s’allargarà fins 
a les 19:45h. Aquesta és una 
iniciativa de l’Ajuntament de 
la ciutat i de la Comissió de la 
Cavalcada dels Reis d’Iguala-
da. S’hi podrà accedir a través 
dels webs www.igualada.cat i 
www.reisdigualada.com. 
Per tal de difondre la festa de 
Reis més antiga de Catalunya 
i la segona amb més història 
de tot l’Estat que se celebra 
de manera pràcticament in-
interrompuda, el 2013 ja es 
va dur a terme una primera 
experiència satisfactòria de 
transmissió en vídeo a través 
de la xarxa. De cara a 2014 
s’ha volgut ampliar i millorar 
la qualitat de la cobertura en 
una aposta que l’alcalde de la 
ciutat, Marc Castells, qualifica 
de “molt important per a dur 
una de les nostres celebraci-
ons més singulars i emotives 
més enllà d’Igualada i per fer 
que aquells igualadins i igua-
ladines que es troben avui a 
l’estranger puguin viure igual-
ment la festa”.  
La retransmissió cobrirà l’ar-
ribada i els parlaments dels 
Reis al Passeig Verdaguer, 
l’arrencada de les carrosses i 
el posterior pas de la comitiva 
pel carrer de Sant Jordi i les 
Rambles, les zones més cèn-
triques i que tradicionalment 
apleguen més públic. Per a 
dur-la a terme, es comptarà 
amb un equip mòbil a la zona 
del Passeig i de tres càmeres 
fixes i un control de realització 
a la Rambla de Sant Isidre. 
A més, com també ha fet els 
dos darrers anys, l’emissora 
municipal Ràdio Igualada re-
transmetrà en directe els par-
laments de Ses Majestats. Es 
podran seguir a partir de les 
17:30h al 103.2 FM, al web 
www.radioigualada.cat i tam-
bé a través dels altaveus que 
durant aquesta campanya co-
mercial de Nadal s’han instal-
lat als carrers del centre de la 
ciutat. 

La cavalcada, a 
partir de 2/4 de 6
L’arribada de la Cavalcada 
de Ses Majestats els Reis de 
l’Orient serà, diumenge, a par-
tir de 2/4 de 6 de la tarda, amb 
un repic de campanes per 
anunciar la sortida de la caval-
cada des de l’antic hospital. A 
1/4 de 6 de la tarda, petita ac-
tuació de les bandes i rebuda 

Transmissió de la cavalcada de Reis d’Igualada.

La Cavalcada de Reis es podrà seguir 
per alta definició a través d’Internet

de les autoritats locals a Ses 
Majestats els Reis d’Orient. 
Acte seguit inici de la Caval-
cada amb acompanyament de 
les bandes: Banda de Música 
d’Igualada, i La Unió Filharmò-
nica d’Amposta. El recorregut 
serà l’habitual.

Des del passat dia 28, el patge 
Faruk i el seu sèquit ja són a 
Igualada. Cada dia -fins demà 
al migdia- es poden seguir 
els seus missatges per Ràdio 
Igualada. L’arribada d’en Fa-
ruk a les Comes va tornar a 
ser multitudinària.

Diverses imatges de l’arribada del Patge Faruk, dissabte passat a les Comes. Fotos: J. Guasch.

Nova programació d’activitats 
per a joves a la Kaserna
REDACCIÓ / LA VEU

L’equipament Juvenil La Ka-
serna i el departament de Jo-
ventut de l’Ajuntament d’Igua-
lada han presentat el nou 
programa d’activitats d’hivern 
orientat als joves de la ciutat. 
S’hi inclouen activitats molt 
diverses pensades per al crei-
xement personal, formatiu i 
professional, la diversió i l’en-
treteniment de la joventut.  
Algunes d’aquestes activitats 
són, entre altres, l’exposició 
d’art urbà dels artistes Giore 
i Chema-B a l’espai d’exposi-
cions l’Ull de La Kaserna, del 
7 de gener al 28 de febrer; el 
Bus Jove per anar a esquiar 
a l’estació de La Molina el 26 
de gener, amb inscripcions a 
partir del dia 7 de gener, i el 
concurs Joves per la Creati-
vitat, amb presentacions dels 

dissenys del 13 de gener al 14 
de març. 
Pel que fa al vessant educa-
tiu, La Kaserna ofereix l’espai 
de deures amb assessora-
ment pedagògic i també un 
espai per aprendre tècniques 
d’estudi i, per a aquells que 
es volen formar en el lleure, 
hi ha el Curs de Premonitors. 
Aquest any, a més, per tercer 
any consecutiu tornarà la Fira 
Igualada Universitària, on els 
estudiants podran consultar i 
preguntar a les diferents uni-
versitats i centres de cicles 
formatius aspectes relacionats 
amb el seu futur laboral.  
Finalment, l’any 2014 també 
tindrà lloc una nova edició de 
l’Igualada Killer, el joc destinat 
als joves que s’ha consolidat 
en els darrers anys.  
 

La Kaserna d’Igualada.

Els Mossos enxampen un 
camioner superant vuit vegades 
la taxa d’alcoholèmia
REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de 
l’Àrea Regional de Trànsit de 
l’Anoia van imputar el passat 
20 de desembre, un home de 
39 anys, de nacionalitat espa-
nyola i veí de Alovera (Guada-
lajara), com a presumpte autor 
d’un delicte contra la seguretat 
viària.
Els fets van ocórrer la tarda 
del 20 de desembre, quan els 
agents van ser alertats que 
per l’autovia A 2 en sentit Llei-
da hi circulava un camió  de 
gran tonatge fent ziga-zagues 
i els llums d’emergència ence-
sos.
La patrulla va poder aturar 
aquest camió al punt quilomè-
tric 537 de la mateixa A-2 al 
terme municipal d’ Argençola. 

Els agents es van adonar que 
el conductor mostrava símp-
tomes evidents de trobar-se 
sota els efectes de les begu-
des alcohòliques.
En sotmetre’s a la prova d’al-
coholèmia va donar un resultat 
positiu de 1,21 mg d’alcohol 
per litre d’aire expirat, quan el 
mínim permès en conductors 
professionals de camió és de 
0,15 mg/l. Per aquest motiu, 
van denunciar-lo penalment 
com a presumpte autor d’un 
delicte contra la seguretat del 
trànsit i van immobilitzar el ve-
hicle.
El conductor imputat haurà de 
comparèixer davant del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada, quan sigui 
requerit.
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L’Ajuntament d’Igualada i 
l’empresa concessionària del 
servei de bus urbà a la capital 
de l’Anoia, S.A. Masats Trans-
ports Generals, han acordat 
mantenir en 1,50 euros el 
preu del bitllet senzill de cara 
a l’any 2014, tot i que la pro-
posta de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM), entitat 
depenent per a l’any vinent és 
de 2,15 euros. 
Segons explica Jordi Pont, re-
gidor d’Urbanisme i Mobilitat 
del consistori, “aquesta deci-
sió la podem adoptar perquè 
el bitllet senzill és l’únic sobre 
el qual tenim plena capacitat 
de decisió, mentre que la res-
ta de títols són competència 
de l’ATM”. Pont afegeix que “el 
nostre bitllet senzill afecta una 
àrea geogràfica molt reduïda, 
és diferent a altres ciutats on 
l’usuari fa recorreguts més 
llargs amb aquest títol i tot ple-
gat ens deixa més marge de 

Bus urbà d’Igualada.

Masats i Ajuntament 
acorden mantenir 
el preu, tot i que la 
proposta d’ATM era 
pujar-lo fins als 2,15€

El bitllet del bus urbà seguirà costant 
el mateix aquest any

maniobra”. 
L’any 2012, davant la davalla-
da d’usuaris que va generar 

l’increment de preu del bitllet 
senzill proposat en aquell mo-
ment per l’ATM, consistori i 
empresa van acordar tornar al 
preu d’un euro i mig de l’any 
anterior i afavorir així l’ús del 
servei als passatgers puntu-
als. Els anys 2013 i 2014 s’ha 
apostat per mantenir aquest 
preu. 
 

Carme Forcadell presentarà 
la campanya “Signa un vot” a Igualada
REDACCIÓ / ANC

El cap de setmana de l’11 i 12 
de gener de 2014 tindrà lloc 
simultàniament, a tot Catalu-
nya, la primera recollida mas-
siva de vots de la campanya 
engegada per l’Assemblea 
Nacional de Catalunya: Signa 
un Vot per la Independència. 
Serveixi de recordatori que 
aquesta campanya s’orques-
tra per assegurar als ciuta-
dans de Catalunya l’expressió 
de la seva voluntat de decidir 
i de ser independents,  davant 
de les dificultats polítiques i 
la continua negativa del go-
vern espanyol a permetre la 
consulta programada pel 9 de 
novembre de 2014.  Aquesta 
campanya no invalida la vota-
ció del 9N. Es tracta d’una al-
ternativa a la possible oposició 
del regne veí. 

10 punts de recollida 
a Igualada
A Igualada hi haurà 10 punts 
de recollida, repartits per tota 
la ciutat, on tothom  qui ho de-
sitgi podrà dipositar els seus 
vots. En un proper comunicat 
es detallaran on estaran ubi-
cats aquests punts, així com 
els horaris d’obertura. No obs-
tant això, podem avançar que 
seran majoritàriament els col·
legis electorals, centres cívics, 
etc.  
El dia abans, divendres 10 de 
gener del 2014, hi haurà des 
de la 6 de la tarda fins a les 

PxC, crítica amb els ajuts 
internacionals de l’Ajuntament

REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal de Platafor-
ma per Catalunya va tornar 
a votar ·una vegada més· en 
contra dels pressupostos pre-
sentats pel govern de la ciutat 
de CiU i ERC. El regidor Ro-
bert Hernando va deixar clara 
la postura de la seva formació 
davant d’uns pressupostos 
que va qualificar “de l’antíte-
si” dels que hagués elaborat 
PxC.
Hernando ha criticat amb du-
resa un cop més la partida en 
cooperació internacional que 
aquest any s’incrementa en 
11.286€ després d’haver bai-
xat lleugerament el 2013. La 
partida passa de 82.500€ a 
93.786€ i per a Hernando “ens 
resulta incomprensible i infa-
me que mentre hi ha famílies 
de casa a les que se’ls neguen 
ajudes per manca de recursos 
estiguem regalant els diners 
dels nostres impostos a pro-
jectes tan poc importants i su-
perficials pels igualadins com 
grups de música del Salvador, 
sindicats de Guatemala, femi-
nistes de Colòmbia o promo-
cionar l’idioma del Senegal”. 
Hernando manifesta que si 
PxC fos al govern aquesta 
partida “aniria exclusivament 
per ajudar gent necessitada 
de la ciutat, en beques men-
jador, banc d’aliments ia pagar 
subministraments com la llum 
i l’aigua a la gent de casa que 
més ho necessiti”.
D’altra banda Hernando ex-
plica que també es va oposar 
ala partida destinada al Servei 
Nova Ciutadania declarant 
que “d’entrada que no haurien 
d’empadronar immigrants en 
situació irregular, però enca-
ra menys destinar diners a la 
seva integració, per integrar·
se no calen diners el que cal 
és voluntat i resulta latent i 
palpable que hi hagi col·lectius 

que ni s’integren ni s’integra-
ran mai perquè no tenen cap 
voluntat de fer·ho. Per tant 
pensem que aquesta partida 
que augmenta de 57.329 € a 
60.505 € s’hauria de destinar 
també a ajudar a la gent au-
tòctona necessitada”.

Crítiques a la pressió fiscal 
sobre els igualadins
D’altra banda el regidor igua-
ladí ha criticat durament la 
“terrible pressió fiscal al con-
tribuent per la contínua i des-
mesurada pujada d’impostos 
que practica aquest govern” i 
acusa l’alcalde Castells ·que 
va manifestar públicament 
que les finances de l’Ajunta-
ment havien passat de l’UVI a 
planta· “d’enviar a moltes fa-
mílies igualadines de la planta 
a l’UVI amb la seva política de 
pujada d’impostos indiscrimi-
nada pròpia d’un governador 
de república bananera comu-
nista”. 

Més inseguretat
Hernando també va deixar 
clar el seu descontentament 
amb la disminució de gairebé 
100.000 € en dos anys a la 
partida de governació, segu-
retat ciutadana Policia Local 
i Protecció Civil. “Cada dia hi 
ha més robatoris, més atra-
caments, més inseguretat, 
més incivisme, i el govern de 
la ciutat en lloc d’incentivar la 
seguretat de tots es dedica a 
retallar”. 

El regidor de PxC 
Robert Hernando 
compara l’alcalde 
Marc Castells amb 
“el governador d’una 
república bananera 
comunista”

9 del vespre 4 punts cèntrics 
d’informació, on voluntaris de-
gudament identificats reparti-
ran als vianants flyers amb els 
horaris i les seus de la votació, 
així com una petita explicació 
de l’esmentada  campanya 
Pel que fa als actes que s’or-
ganitzaran a Igualada durant 
el cap de setmana de l’11 i el 
12 de gener de 2014, cal des-
tacar el que tindrà lloc el dis-
sabte dia 11, a les 18.00 h.  al 
Teatre Municipal de l’Ateneu 
Igualadí,. on es comptarà amb 

la presència de la presidenta 
de l’ANC, Carme Forcadell.
Tota la informació sobre els 
actes i els llocs de recull de 
vots de tota la comarca es 
podran consultar al facebook 
signaunvotanoia, al twitter @
signaunvotanoia i al blog sig-
naunvotanoia.blogspot.com.
Des de l’ANC animen “a man-
tenir·vos informats, a votar i 
a estendre el missatge entre 
els vostres. Per aconseguir la 
nostra fita necessitem el su-
port i la perseverança de tots”.

Carme Forcadell.

unió comercial de 

GASOILS

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia familiar que suposa 

omplir el dipòsit en un sol pagament.
Esculli el termini:

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili
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Divendres es va inaugurar el 
30è Saló de la Infància d’Igua-
lada al recinte firal de Cal Car-
ner. A l’acte d’obertura hi van 
assistir l’alcalde, Marc Cas-
tells, el regidor de Joventut, el 
republicà Joan Requesens, la 
diputada al Parlament de Ca-
talunya, Alba Vergés, i altres 
regidors del consistori de la 
capital de l’Anoia. 
Els van acompanyar també re-
presentants de l’Agrupament 
Escolta Torxa i de la Fundació 
Sociocultural Atlas, entitats 
que en algunes edicions an-
teriors han estat responsables 
de l’organització de l’esdeve-
niment. Com a homenatge i 
agraïment els van ser lliura-
des dues estatuetes comme-
moratives amb les figures dels 

El Saló de la Infància celebra aquest any el seu trentè aniversari.

El Saló de la Infància fa les delícies 
dels més petits, obert fins demà

grans protagonistes de la cita, 
l’Esmolet i l’Esmoleta. 
Sota el lema Un Saló Besti-
al, el departament municipal 
de Joventut ha preparat en 
aquesta ocasió un saló on les 
bèsties són també protago-
nistes: tant els animals com 
l’imaginari festiu de la ciutat. 
Enguany, per celebrar els 
seus trenta anys, el Saló torna 
a més als tradicionals vuit dies 
de celebració, fins el proper 4 
de gener. 
Marc Castells ha destacat “la 
gran visió de futur que van te-
nir aquelles persones que als 
anys ’80 van apostar per crear 
aquest saló i que ho van fer 
convençudes que creixeria i 
s’enfortiria, com així ha estat 
finalment”. L’alcalde ha afegit 
que “aquest Saló de la Infàn-

cia és un gran exemple de 
com volem que sigui Igualada, 
una ciutat propera i oberta als 
nostres nens i nenes”. De la 
seva banda, Joan Requesens, 
responsable de Joventut, ha 
recordat que “a Igualada, a 
diferència d’altres ciutats, 
sempre hem donat molt pro-
tagonisme a la transmissió de 
valors als més petits, mentre 
que altres certàmens similars 
han acabat sent pràcticament 
esdeveniments comercials”. 
En aquesta edició especial hi 
ha un espai on es poden visi-
onar imatges de record de les 
tres dècades d’història. El pro-
grama complet del 30è Saló 
de la Infància d’Igualada es 
pot consultar als webs www.
igualadajove.cat i www.igua-
lada.cat.  

Cada dia hi ha espectacles diversos als espais del Saló.

REDACCIÓ / LA VEU

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va traslladar la pas-
sada setmana l’enhorabona, 
en nom del consistori i del 
conjunt de la ciutat, a dues 
noves centenàries. El passat 
dilluns, 23 de desembre, va 
felicitar Antònia Ferrando i Gi-
bert, nascuda el 4 de juliol de 
1.913 i, el passat diumenge, 
va visitar Carme Serra i Cas-
telltort, nascuda precisament 
el 29 de desembre de 1.913. 

En totes dues trobades, on 
també hi han assistit altres 
regidors del govern munici-
pal, les dues homenatjades 
han estat acompanyades dels 
seus fills, néts i besnéts. Marc 
Castells ha posat en valor 
els esforços que han dedicat 
sempre a les seves famílies i 
les nombroses dècades que 
han viscut a Igualada, con-
tribuint amb el seu treball i la 
seva implicació també a fer 
créixer la ciutat. 

Antònia Ferrando i Carme Serra, 
arriben als cent anys d’edat

El Museu de la Pell va acollir 
el Munich mer.cat

REDACCIÓ / LA VEU

El passat cap de setmana, la 
marca capelladina de roba 
i calçat Munich va celebrar 
el seu esperat Mer.cat a les 
instaŀlacions del Museu de 
la Pell, després d’uns anys 
d’estança a Capellades. Prop 
de 6.000 seguidors de la 
marca que havien participat 
en un concurs de Facebook i 
els seus respectius acompa-

nyants van passar pel mercat, 
que dimarts va obrir les portes 
a tothom. Aquest any es man-
tenia el límit d’una hora per 
comprar però la no hi havia el 
límit de peces que podia com-
prar cada assistent. Alguns 
comerciants igualadins han 
protestat pel fet que el Mer.cat 
va utilitzar un espai municipal 
per efectuar vendes en un fes-
tiu no permès. 
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Després del procés de reorga-
nització d’oficines i amb l’ob-
jectiu de potenciar la banca 
minorista i oferir un servei de 
proximitat i qualitat als seus 
clients, CatalunyaCaixa ha 
redefinit la seva estructura de 
direccions territorials. Aquesta 
nova estructura dividirà Cata-
lunya en tres direccions: Ca-
talunya Est, Catalunya Oest i 
Barcelona. 
Les comarques de la Catalu-
nya Central es troben dins de 
la Direcció Territorial Catalu-
nya Est, que estarà composa-
da per 13 direccions de zona, 
5 de les quals pertanyen a 
les comarques del centre de 
Catalunya: Anoia, Berguedà-
Cerdanya, Manresa, Osona-
Cardedeu i Solsona Bages.  
La nova direcció territorial 
dirigirà una xarxa comercial 
formada per 1.130 persones 
i 253 oficines, que gestiona 
més de 850.000 clients actius i 
un volum de negoci de 14.910 
milions d’euros.  
El màxim responsable 
d’aquesta direcció territorial 
serà Oscar Ferrer. Nascut a 
Igualada, Ferrer és llicenciat 
en Ciències Econòmiques per 
la Universitat Pompeu Fabra i 
ha cursat diversos estudis de 
postgrau de finances, gestió i 
direcció a les escoles de ne-
goci EADA, ESADE, IESE i 
IE. Compta amb una dilatada 
experiència de 20 anys en el 
sector financer i, abans de ser 

Òscar Ferrer.

Divendres, 10 de 
gener, acte acadèmic 
de l’Antic Gremi de 
Traginers

L’igualadí Oscar Ferrer, nou director 
territorial de Catalunya Caixa

Sembla consolidar-se un 
sistema econòmic, que 
alguns han denominat 
“l’economia del casino”, on 
gairebé el 93% de les trans-
accions són financeres i es-
peculatives. Un model on el 
capital predica ser més efi-
cient, quan els lligams i les 
regulacions s’afebleixen. 
Torna a prevaldre la màxima 
de “si et vols fer ric, compra-
ràs, vendràs, però mai fabri-
caràs”. Mentre els beneficis 
de l’economia real vénen 
del treball, l’esforç, l’encert 
en la concepció i producció 
de béns tangibles, que des-
prés es fan servir en la vida 
ordinària, els del món finan-
cer arriben d’informacions 
privilegiades, de l’anuència 
del poder i de l’acumulació 
de capital, sovint aconse-
guit per una despossessió a 
la massa social.
Arreu del món, aquesta si-
tuació es genera, cada ve-
gada més, en processos de 
privatització que col·loquen 
el poder del capital en una 
posició de privilegi. Així la 
manca d’eficiència en les 
administracions públiques 
fan que es cedeixi a mans 
privades béns i serveis de 
primera necessitat. I ales-
hores es crea una depen-
dència, que els estrategs 
del poder aprofiten per fer 
guanys enormes i segurs. 
Ha passat i segueix passant 
en el nostre país i també a 
Rússia, la Xina o als Estats 
Units. El poder econòmic 
no floreix avui en les àrees 
tradicionals on es treballa 
i innova, sinó al voltant del 
poder polític. Que s’ha tor-
nat el millor instrument per 
enriquir a una elit, deixant 
d’estar al servei dels ciuta-
dans que cerquen una soci-
etat més justa.
L’estat-nació que s’havia 
erigit en el protagonista i re-
gulador clau en el contracte 
social, és incapaç avui de 
controlar i legislar l’activitat 
financera d’un món globalit-
zat. Així, mentre la política 
dels partits que es poden 
votar es segueix jugant en 
espais definits per les fron-
teres, l’economia es mou en 
un mercat de transaccions 
internacionals. Dos realitats 
incoherents, incompatibles 
i sovint enfrontades. Zyg-
munt Bauman, el cèlebre 
autor de la “societat líquida”, 
ha sintetitzat aquest procés, 
indicant que s’ha produït un 
divorci entre els que verita-
blement manen i la política 
dels que diuen representar 
el poble. “Avui tenim un po-

PERE PRAT

der que s’ha tret de sobre la 
política i una política des-
pullada de poder”. Els que 
manen viuen en el món glo-
bal i la política segueix sent 
només local i condicionada 
per decisions foranes que 
l’obliguen a fer el que sovint 
no desitgen.
Els estats es converteixen 
així en territoris amb una de-
terminat ordenament jurídic, 
on s’intenta decidir la distri-
bució dels elements locals, 
físics o econòmics, però 
adaptant-lo als dictats ge-
nerats a escala global. Per 
això el treball s’ha tornat un 
element que es pot desloca-
litzar i en la majoria de paï-
sos d’Occident aquesta reu-
bicació industrial augmenta 
els nivells d’atur i allunya 
els horitzons de la plena 
ocupació, que és la base 
de l’Estat del Benestar. Això 
ha portat a considerar a al-
guns, que en el nostre món 
s’està tornant a viure una 
retorn al feudalisme, ara 
en les relacions laborals. 
La mà d’obra s’està preca-
ritzant amb l’únic objectiu 
de trobar una competitivi-
tat impossible amb aquells 
països emergents on la mà 
d’obra sempre serà barata 
(i quan s’encareix, apareix 
més gent disposada a tre-
ballar per menys). Per això 
els mercats laborals s’estan 
dualitzant en els països del 
nostre entorn. D’una ban-
da una massa de precaris i 
outsiders i d’altra la minoria 
que té ocupacions estables 
i amb possibilitats de pro-
gressar. 
I la majoria tendeix a dei-
xar-se explotar. Ha perdut la 
identitat de classe, a causa 
de la fragmentació social 
d’una classe mitjana - que 
encara té molt a perdre - i 
a la poca vida associativa 
que es genera en els llocs 
de treball, on l’especialit-
zació ha anat creant com-
partiments estancs, amb 
bosses de coneixement i de 
prejudicis. Així els sindicats 
han perdut el seu paper de 
mediadors per convertir-se 
en institucionalitzats “defen-
sors de part” en processos 
de confrontació laboral. I els 
empresaris, no són més que 
una eina d’un capital imper-
sonal i fosc que mou els fils. 
I en aquest entorn de joc 
professionalitzat - el Casi-
no on vivim - poden haver-
hi guanyadors i perdedors, 
però qui té la banca és qui 
sempre serà qui més gua-
nyi. Fins que no es canviïn 
les regles. 

Casino

nomenat director territorial de 
CatalunyaCaixa, va ser direc-
tor de zona a Caixa Manresa, 
la qual cosa li confereix un 
coneixement específic del ter-
ritori. 

Nova etapa de CX
La reestructuració de la xarxa 
comercial de CX a Catalunya 
respon a l’inici d’una nova 
tapa de CatalunyaCaixa des-
prés de  millorar en totes les 
variables de gestió i de com-
pletar els aspectes del pla 
de reestructuració pendents, 
comptant amb una elevada 
solvència, havent portat a ter-
me un intens procés de reduc-
ció dels riscos i amb una àm-
plia posició de liquiditat. 
CatalunyaCaixa és avui una 
entitat sanejada que inicia una 
nova etapa com proveïdor fi-
nancer de referència al mercat 
català, fent banca km0. CX és 
la primera entitat financera en 
aplicar el concepte de km0 per 

definir el seu compromís amb 
el desenvolupament del terri-
tori català, de la seva econo-
mia i de la seva gent. 
El posicionament de l’entitat 
com banca km0 es basa en 
dos eixos principals: el comen-
çar ara, de nou, i la proximitat 
de ser una entitat d’aquí, que 
treballa exclusivament per a i 
des de Catalunya, molt con-
nectada al territori i a la realitat 
que viuen els seus clients. 
Oscar Ferrer, nou director ter-
ritorial de Catalunya Est, creu 
que “estar prop dels nostres 
clients amb qualitat de servei 
i agilitat és la clau per comp-
tar amb la seva confiança. 
Nosaltres valorem la seva 
fidelitat i volem satisfer les 
seves necessitats mitjançant 
l’assessorament personalitzat 
i una banca de proximitat que 
recolzi a la gent d’aquí i pugui 
impulsar l’economia local”. 

REDACCIÓ / LA VEU

El proper divendres, 10 de ge-
ner a les 8 del vespre i al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament 
d’Igualada tindrà lloc l’acte 
acadèmic amb la presentació 
de les Festes Gremials, Ban-
derers, Pubilla i Dames d’Ho-
nor. 
Els banderers d’enguany se-
ran Anísia Tardà i Solà, porta-
dora de la bandera petita i Isi-
dre Quintana i Solà, portador 
de la bandera gran. Pel que 
fa a la pubilla, aquest honor 
correspon a Marta Marimon i 
Castelltort, acompanyada de 
les seves dames d’honor Lau-
ra Marimon i Castelltort i Maria 
Marimon i Castelltort. 
L’acte acadèmic anirà a càr-
rec de Joan Paradell i Solé, 
organista titular de la Capella 
Musical Pontifícia des de l’any 
2011.

Joan Paradell.

i

MONTSERRAT
BISBAL

MIÑARRO
d’Igualada

LA  GUANYADORA
D’UN TASTEIG 
D’ESCALADA

ÉS:
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MONTBUI / LA VEU

Ara fa uns dies va tenir lloc una 
visita tècnica a les obres de 
Mont-Àgora, a la qual hi va as-
sistir l’alcalde de Montbui Teo 
Romero, l’arquitecte municipal 
Àngel Balaguer, el creador del 
projecte Pere Puig així com 
els responsables de l’empresa 
Inbisa (Byco), encarregats de 
fer l’obra. Durant la trobada es 
va poder observar l’estat de 
les obres d’aquesta segona 
fase, que estan força avança-
des en el cas de la futura bibli-
oteca municipal.
L’estructura que acollirà la fu-
tura Biblioteca està plenament 
perfilada. Tindrà més de 1.300 
metres quadrats repartits en 
dues plantes –planta baixa i 
primera planta, interconnec-
tades-. Arquitectònicament la 
nova biblioteca comptarà amb 
molta llum natural, espais di-
àfans i un disseny obert molt 
atractiu i espectacular, a partir 
de grans vidrieres. 
L’objectiu de l’equip de govern 
municipal és poder posar en 
marxa aquest equipament tan 
aviat com sigui possible però 
seguint uns criteris de racio-
nalitat econòmica. Una data 
aproximada podria ser durant 
la segona meitat del 2014, 

però aquest fet quedaria con-
dicionat per les inversions que 
encara restarien pendents i 
també pels pagaments pen-
dents per part d’altres admi-
nistracions, així com per pos-
sibles noves subvencions que 
es poguessin aconseguir.
A la nova Biblioteca s’hi acce-
dirà per un gran vestíbul d’ac-
cés, a la planta baixa. Aquesta 
gran entrada a l’edifici o ves-
tíbul és l’espai que distribuirà 
els diferents serveis de Mont-

Àgora. El primer d’ells en 
entrar en funcionament serà 
la Biblioteca, ubicada a l’es-
querra de la porta principal. La 
Biblioteca ocuparà dues plan-
tes. A la de baix es dividiran 
diferents zones temàtiques 
(revistes i diaris, zona infantil), 
mentre que a la planta de dalt 
s’ubicarà el fons general i tam-
bé una gran sala d’informació 
i diferents espais polivalents, 
entre els quals sobresurten un 
espai de música i imatge, un 

El Mont-Àgora a Montbui va agafant forma

espai de suport, un espai de 
direcció, un espai de dipòsit 
documental i un magatzem lo-
gístic, entre d’altres. 
La nova Biblioteca multipli-
carà gairebé per 10 l’espai 
de l’actual centre de lectura i 
estudi, que té 18 anys d’his-
tòria. L’alcalde Teo Romero 
recorda que “ens trobem amb 
les obres força avançades. 
Ara ja podem veure l’estruc-
tura de la nova Biblioteca, les 
instal·lacions, els serveis i els 

acabats. Encara queda feina 
i des de l’Ajuntament treba-
llarem per aconseguir els re-
cursos necessaris per acabar 
els treballs i per poder posar 
en marxa la Biblioteca el més 
aviat possible. Hem de veure 
com es concreta tot el finan-
çament del mobiliari de la Bi-
blioteca”. L’alcalde va recordar 
que “el nostre objectiu és que 
la Biblioteca pugui estar en 
funcionament durant l’any que 
ve, però les limitacions eco-
nòmiques ens condicionen. 
Estem treballant per fer-ho 
possible, però també necessi-
tem la implicació de les altres 
administracions. Hem apostat 
decididament per l’educació i 
la cultura amb aquest equipa-
ment que es pot convertir en el 
gran motor del coneixement a 
Montbui”.  
La nova Biblioteca és el primer 
dels espais de Mont-Àgora 
que veurà la llum. Les sales 
polivalents de petit i gran for-
mat així com els espais que 
han d’acabar de conformar el 
futur Centre Cultural Poliva-
lent es concretaran en una ter-
cera i posterior fase per a les 
quals l’Ajuntament ja treballa a 
la recerca de finançament. 

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui va 
aprovar en Ple Extradordinari 
el pressupost municipal per 
a l’any 2014. Es tracta d’un 
pressupost que puja als 9’7 
milions d’euros, i que té una 
component social molt impor-
tant. 
Els comptes municipals expe-
rimenten un augment conside-
rable a les partides destinades 
a l’atenció social. En aquest 
sentit, augmentarà la despe-
sa en benestar social, cultura 
i gent gran, amb partides que 
en alguns casos s’incremen-
ten més d’un 20 per cent. Cal 
destacar que, com a novetat, 
s’ha creat una partida per aju-
dar a les persones amb menys 
recursos econòmics en el pa-
gament dels impostos muni-
cipals. Tammateix, el pressu-
post manté com a prioritat les 
polítiques actives d’ocupació a 
nivell local, les quals es segui-
ran canalitzant a través dels 
Plans d’Ocupació Local i l’em-
presa Montbui Activa.

Les principals inversions del 
2014 incloses en el pressu-
post fan referència a la remo-
delació del talús sobre el riu 
Anoia, ubicat en el Barri del Pi. 
També hi ha una partida d’1’5 
milions d’euros destinats a la 
urbanització del Passeig Tor-
rent Torres, entre Mont-Mer-
cat i Mont-Àgora –que també 
és una de les prioritats per al 
proper exercici-. Cal destacar 
que un altre dels projectes 
contemplats és la urbanització 
del carrer Sant Jaume, un dels 
espais del municipi arquitectò-
nicament més “durs”. 
El pressupost va ser aprovat 
amb els vots a favor dels regi-
dors de l’equip de govern i els 
vots contraris dels partits de 
l’oposició. 
L’alcalde Teo Romero va de-
fensar que el pressupost 2014 
“és el més social que haguem 
fet mai, en un context de crisi i 
de dificultat per a moltes famí-
lies. Es tracten d’uns números 
que prioritzen les necessitats 
bàsiques de les persones, 

amb una partida per ajudar les 
persones amb menys recur-
sos, i amb una despesa soci-
al que s’incrementa de forma 
notable”. L’alcalde de Montbui 
va assenyalar tal vegada que 
“per a nosaltres és una prio-
ritat la lluita contra l’atur. Per 
tot plegat, continuarà la roda 
de contractacions de Plans 
d’Ocupació Local canalitzats 
a través de l’empresa munici-
pal. És una manera d’ajudar 
directament a algunes de les 
famílies que més malament ho 
estan passant ara com ara”. 
Romero va assenyalar també 
que “les inversions en infra-
estructures bàsiques fan refe-
rència als àmbits de l’educació 
i la cultura”, i va parlar també 
sobre “actuacions urbanísti-
ques que volen acabar defi-
nitivament amb la “cicatriu” 
que hem tingut històricament 
al nucli urbà, per la divisió de 
les torrenteres”. En aquest 
sentit, l’alcalde va destacar 
especialment que “amb la 
urbanització del Passeig Tor-

L’ajuntament de Montbui aprova el pressupost més social de la 
seva història, per a l’any 2014

rent Torres entre Mont-Àgora 
i MontMercat aconseguirem 
dignificar i unir uns espais 
molt importants, que comuni-
quen l’eix comercial de Mont-
Mercat amb el gran eix del co-
neixement del municipi, com 
serà Mont-Àgora”. Romero 
va recordar el compromís del 
seu equip de govern per “con-
tinuar transformant Montbui, 
apostant per l’obra pública i 
per equipaments necessaris 
per a un municipi de gairebé 
10.000 habitants”. El batlle 
va recordar que “continuarem 

prioritzant l’obra pública, per-
què és un motor de creació 
de riquesa tant en el sector de 
la contrucció com en els ser-
veis”. L’alcalde de Montbui va 
recordar que “totes aquestes 
inversions estan subvenciona-
des per diferents administraci-
ons. Es tracta de subvencions 
aconseguides per l’Ajunta-
ment ara fa un temps, i que no 
poden destinar-se a altres te-
mes. Són subvencions finalis-
tes i en cas de no fer les obres 
les perdríem”.

Imatge interior de com està actualment el Mont-Àgora



Carrer Òdena

Roser Gras Cuadras

PUNT ÒDENA
C/ Sant Josep, 1
Tel. 659 200 721
08700 IGUALADA

PUNT FET A LʼANOIA

RESTAURANT
PIZZERIA

Sala privada

C/ Òdena, 18
Tel. 93 804 40 02

restaurantgufo@hotmail.com

C/Òdena, 8

Tel. 93 804 20 52

C/Òdena, 84
Tel. 93 803 50 92

farmaciasecanell@gmail.com

Connexions i accessoris dʼaudio, video, TV, satèl·lit, 
informàtica i càmeres de vigilància

C/Òdena, 51
info@electronicapenya.com
www.electronicapenya.com

Tel. 93 803 54 46 - Fax. 93 803 54 06

ESTÈTICA I TERÀPIES

C/Òdena, 29
Tel. 93 805 01 87

guilerasilvia@gmail.com

Joiers
Gemmòlegs
des de 1948

Sempre al millor preu C/Òdena, 34
Tel. 663 162 872 
08700 IGUALADA

FELICITA LES FESTES

· Assegurances · Immobiliària ·Assessoria

Bones Festes!

C/ Òdena, 36, baixos - 08700 Igualada
Tels. 93 803 19 68 - 687 34 53 76

lnc@lnc.cat
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Roser Gras Cuadras

Grupo Oro
IGUALADA S.L.

“Posibilitat de recompra”
C/Sant Jordi,1

Tel. 93 803 29 51
Mbl. 626 006 676

Bones Festes!!Bones Festes!!

Rambla Sant Isidre, 11
Tel. 93 803 51 65

www.rosich-igualada.eu

Regals en català

Rambla Nova, 42 
Igualada

Tel. 93 173 74 93

ESTÈTICA AVANÇADA

Rambla Sant Isidre, 25
Tel. 93 804 46 94

www.silviagiralt.com

www.viatjaliadestins.cat
Rambla Nova, 39 
08700 Igualada
T. 93 801 78 92

65 anys donan-te la màxima  delitat 

Joieria-Rellotgeria-Taller propi
Rambla Sant Isidre,45

Tel. 93 803 24 48
Av. Balmes, 61

Rambla Nova, 42
Tel. 93 804 11 62 

Seguretat

Rambla Nova, 16
Tel. 93 804 68 00

93 801 73 73

Rbla Sant Isidre, 29
Tel. 93 803 18 18

Rbla. Gral. Vives, 15
Tel. 93 804 76 47

Rambla Nova, 24
Tel. 93 803 05 86

Rambles
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Santa Caterina

Roser Gras Cuadras

Tot íntim directe de fàbrica

LA FÀBRICA DE 
L’ÍNTIM I PIJAMES

Preus de fàbrica

C/ de la Torre, 14 - Igualada
Tel. 93 805 46 51

Matalassos recomanats per fisioterapeutes

C/ Sta. Caterina, 32
93 803 69 10

Igualada@fisiodescans.com
www.fisiodescans.com

Venda a granel del teu perfum preferit
fins a un 70% més barat

C/Sta. Caterina, 35
93 804 47 50

equivalenzaigualada@hotmail.com
http://facebook.com/equivalenza.igualada

Herbolari, quiromassatge, dietèti-
ca, salut, teràpies

C/Sta. Caterina, 24
Tel. 93 805 05 53

sorianatural_igualada@hotmail.com

Llibreria

C/Santa Caterina (Cal Font)

Tel. 93 804 42 83

C/ Santa Caterina, 32 loc 1
08700 Igualada (BCN)

Tel. 93 803 18 19
Tel. 93 806 83 09

finquesargent@msn.com

LLibreria, papereria, revistes, 
premsa, còmics, merchandising

Sta. Caterina, 17
Tel. 93 803 29 40

llibreriacalrabell@hotmail.com

Publicitat D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
3 de gener de 201416



SALUT I SORT S.L.
Av. Barcelona 11

Igualada
Tel. 93 803 24 26

93 805 48 45
loteria@zenonroma.com

BONES 
FESTES!

· Ajudes a la 
mobilitat i vida diària
· Cadires de rodes

Av. Andorra, 8 Igualada
Tel 93 804 24 27

vives.singla@cofb.net

raconsmll.mateumarginet@
facebook.com

raconsm2@hotmail.com
93 188 71 21

Fotos a l’instant
Fotograaa d’estudi

Emmarcacions
C/ Pierola, 9 IGUALDA

Tel. 93 805 39 70
www.prismaigulada.com

trini@prismaigualada.com

Roser Gras Cuadras

Av. Barcelona, 24
 IGUALADA

Tel. 93 126 33 81
629 894 815

MATERIALS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ I DECORACIÓ
banys i cuines

Plaça Espanya, 3
08700 IGUALADA

Tel/Fax
93 803 11 16

C/ Piera, 4
08700 IGUALADA

Tel/Fax
93 804 94 47

Menú diari
Obert de Dilluns a Diumenges

Av. Andorra, 9-11 Igualada
Tel 93 173 7113

Av. Barcelona, 20
Tel. 93 803 36 58
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Conca d’Òdena

MONTBUI / LA VEU

El passat diumenge 29 de 
desembre va ser el gran dia, 
esperat per molts infants de 
Montbui per tal de lliurar la 
carta als patges reials. Un 
any més, el Centre Cívic i 
Cultural La Vinícola –al nucli 
urbà- i l’Ateneu Cultural i Re-
creatiu –al nucli antic- van ser 
els llocs de recollida de les 
cartes, per part dels emissa-
ris de Ses Majestats els Reis 
de l’Orient. A Montbui, prop 
de 2.000 persones van parti-
cipar en aquest moment mà-
gic i carregat d’il·lusió per als 
nens i nenes del municipi. Els 
patges de l’Orient van anar 
recollint les cartes dels me-
nuts, que van poder saber si 
estaven en el Llibre Blanc –el 
dels nens que es porten bé- o 
bé en el Llibre Negre –els que 
no han fet bondat i podrien no 
rebre els regals demanats-. 
Un any més, durant més de 
quatre hores molts nens del 
municipi –i d’altres veïns, però 
amb vincles amb Montbui- van  
voler participar d’aquesta en-
tranyable tradició, que va ser 
possible gràcies a l’esforç de 
la Comissió de Reis del nucli 
antic, la Comissió de Reis nu-
cli urbà i la regidoria de Festes 
de l’ajuntament.

I aquest diumenge, Cavalca-
da de Reis
Ses Majestats els Reis de 

l’Orient Melcior, Gaspar i Bal-
tasar arribaran un any més a 
Santa Margarida de Montbui 
d’una original forma, en glo-
bus. Com és costum, Melcior, 
Gaspar i Baltasar arribaran 
aquest proper diumenge 5 de 
gener, pels volts de les set de 
la tarda, en un globus tal i com 
marca la tradició del nucli urbà 
montbuienc. El globus aterrarà 
a la Plaça La Vinícola, on els 
Reis de l’Orient seran rebuts 
per les autoritats del munici-
pi encapçalades per l’alcalde 
Teo Romero. Un cop realitzats 
els tradicionals discursos de 
benvinguda, donarà inici la 
cavalcada, la qual es realitza 
seguint el boulevard de la car-
retera de Valls, el principal eix 
viari del municipi.

Celebrada una nova edició 
del “Nadal al Carrer”
Coincidint amb la celebració 
de les Festes Nadalenques, 
durant els darrers dies s’ha 
organitzat una nova edició 
del “Nadal al Carrer”, conjunt 
d’activitats adreçades als in-
fants de Montbui d’entre 3 i 12 
anys. Enguany el programa va 
incloure la realització de dife-
rents tallers per als més me-
nuts, una excursió al Saló de 
la Infància de Barcelona i tam-
bé una festa final amb “Caga 
Tió” inclòs. 
Les activitats han anat a càr-
rec de l’Àrea d’Infància de 
l’Ajuntament de Montbui.  

Una revetlla sense incidents 
a Montbui

Els nens de Montbui van lliurar la carta al Patge Hammend i ara 
esperen l’arribada dels Reis d’Orient

MONTBUI / LA VEU

Dilluns passat va tenir lloc a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament 
de Montbui l’acord de signa-
tura del conveni que regula la 
col·laboració entre CaixaBank 
(Obra Social “La Caixa”), l’As-
sociació de la Gent Gran i 
l’Ajuntament de Montbui. El 
conveni garanteix que des de 
l’entitat financera es continua-
rà col·laborant amb la realitza-
ció d’activitats per al col·lectiu 
dels avis i àvies de Montbui i 
per continuar dinamitzant l’es-
pai de la gent gran, actualment 
ubicat al Centre Cívic i Cultu-
ral La Vinícola. Durant la ma-
teixa signatura, els represen-
tants de l’entitat financera van 
mostrar-se oberts a continuar 
col·laborant amb Montbui, 
malgrat els canvis que està vi-
vint el sector financer i que ha 

fet estralls en les “aportacions 
a la societat” que es feien des 
de les entitats financeres.
Jordi Marimon, responsable 
de l’oficina de CaixaBank a 
Montbui va recordar que “con-
tinuem apostant per l’obra 
social, quan moltes entitats 
financeres estan retallant en 
aquests àmbits”. De la seva 
banda, l’alcalde Teo Romero 
va destacar el compromís que 
sempre ha tingut “La Caixa”, 
actualment CaixaBank, amb 
Montbui i la col·laboració con-
tinuada i mantinguda en el 
temps amb els avis de Mont-
bui. El batlle va reconèixer 
que “CaixaBank és una entitat 
financera que ha col·laborat 
i col·labora amb la gent gran 
de Montbui des de fa molts 
anys. Aquesta vessant soci-
al és molt important i des de 

Montbui ens oferim per con-
tinuar col·laborant en futures 
accions i projectes de caire 
social”. Romero va recordar la 
importància de les polítiques 
de suport a la gent gran i va 
recordar que a “Montbui con-
tinuem prioritzant a la nostra 
gent gran amb la ludoteca de 
La Vinícola i el Centre de Dia, 
entre d’altres, però pensem 
que una de les prioritats de fu-
tur pot ser la construcció de la 
residència d’avis”.
El president de l’Associació 
de la Gent Gran Joan Comp-
te va agrair la col·laboració 
de “CaixaBank” durant tots 
aquests anys i va mostrar-se 
satisfet per aquest nou acord 
que garanteix la realització de 
nombroses activitats de dina-
mització per al col·lectiu de la 
gent gran del municipi. 

Montbui va celebrar el canvi 
d’any amb una nit plena de 
festa i sense incidents remar-
cables. Com és habitual, al 
Centre Cívic i Cultural La Viní-
cola es va viure una animada 
revetlla. En aquesta oportuni-
tat la festa i el civisme van ser 
protagonistes, aconseguint 
que una de les nits més mo-
gudes de l’any finalitzés sense 
incidents remarcables.

La solidaritat, present 
aquestes Festes
Durant aquestes festes nada-
lenques, a Montbui s’han re-
alitzat diferents activitats soli-
dàries. D’una banda, diferents 
entitats han col·laborat amb el 
Banc d’Aliments del municipi, 
a través de recaptes solidaris. 

Signat l’acord de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Montbui, l’Associació de 
la gent gran i “Caixabank”

Així, cal destacar l’aportació 
realitzada per l’entitat “Artesa-
nas de Corazón”, a través de 
l’exitosa Tòmbola Solidària. 

Cal destacar que també s’han 
celebrat activitats on la soli-
daritat ha estat protagonista, 
en aquest cas, la Marató de 
Joguines de Creu Roja, en la 
qual diferents persones i en-
titats del municipi van aportar 
moltes peces lúdiques per als 
nens i nenes menys afavorits. 
Aquesta iniciativa, coordinada 
per Creu Roja Anoia, va te-
nir el suport i la col·laboració 
desinteressada de diferents 
alumnes de l’Institut Montbui 
que durant tot un dia van reco-
llir les joguines a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament. 

La guanyadora d’UN VOL EN GLOBUS és:

David Jorba
 Estrada

de Sta. Maria 
de Miralles

www.caminsdevent.com

David JorbaDavid Jorba

de Sta. Maria 

Felicitats!!!Felicitats!!!
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Agrupació Cultural i Recre-
ativa  de Vilanova del Camí 
farà realitat l’aspiració d’estre-
nar carrosses noves durant la 
propera Cavalcada de Reis. 
Ha estat un llarg camí que 
van començar fa prop de dos 
anys i en el qual ha col·laborat 
l’Ajuntament, les entitats vila-
novines i la ciutadania.
Imma Gumà, de l’Agrupació 
Cultural i Recreativa explicava 
que el canvi de carrosses no 
havia estat un caprici de l’enti-
tat, sinó que responia sobretot 
a temes de seguretat. Gumà 
ha explicat que les bases de 
les carrosses, fetes de fusta, 
estaven molt malmeses ja que 
durant uns anys, les carrosses 
es van guardar a l’ intempèrie. 
D’altra banda, la instal·lació 
elèctrica dels vehicles, que 
ja compten amb més de 20 
anys, no complia la normativa 
vigent.
Per tot plegat, els responsa-
bles de l’entitat van apostar 
per fer noves les tres carros-
ses. Un projecte costós amb 
un pressupost que supera, se-
gons afirma Imma Gumà, els 

30.000 euros.  
Amb l’objectiu d’anar recap-
tant diners que els ajudessin a 
sufragar aquestes despeses, 
des de l’entitat han organitzat 
diferents activitats populars 
com les botifarrades, els mer-
cats d’oportunitats, teatre... A 
les quals han afegit altres ini-
ciatives com l’euro per carta o 
la figura del soci protector.
La col·laboració de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí ha 
estat molt important ja que en 
els darrers tres anys ha apor-
tat 9.000 euros. 
Tot i així, Gumà explicava 
que encara queda una part 
molt important de la despesa 
per pagar i que alguns mem-
bres de la Junta han hagut de 
subscriure una hipoteca per 
fer-ne front. Per això demanen 
novament la col·laboració de 
la ciutadania que pot fer una 
aportació voluntària al comp-
te de l’Agrupació o pot fer-se 
soci protector.
L’Agrupació Cultural i Recrea-
tiva és la responsable d’actes 
com l’arribada del Patge Ma-
kalí al Saló de la Infància de 
Vilanova del Camí. L’emissari 

reial va arribar el 28 de de-
sembre.
D’altra banda, dimecres, pri-
mer de gener, es va fer la re-
collida de la carta per a Ses 
Majestats a Can Papasseit.
I per últim, el dia 5 de gener, 
Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent, aniran a la Residència 
AMMA, on visitaran els resi-
dents i els portaran alguns 
obsequis. Després, cap a dos 

quarts de set de la tarda, sorti-
ran en cavalcada pels carrers 
de Vilanova. 
Enguany el recorregut comen-
ça al carrer St. Lluís i continua 
pel carrer Lleida,  Verge de 
Montserrat, Sta. Llúcia, i la 
plaça del Mercat  on es farà la 
recepció oficial que en cas de 
pluja es farà a Can Papasseit. 
Aquest any, la recepció anirà 
a càrrec d’un grup de nens i 

nenes del municipi.
La Cavalcada seguirà pel car-
rer Major, plaça Major, dels 
Miquelets, carrer de la Font, 
Migdia, de les Quadres i d’en 
Josep Tarradellas, per acabar 
al passeig de la Indústria. 
Des de l’Agrupació Cultural i 
Recreativa recorden que no 
està permès aparcar i circular 
amb vehicles durant tot el re-
corregut de la cavalcada.

Els Reis d’Orient arribaran a Vilanova del Camí amb 
carrosses noves

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Més de 160 infants han gau-
dit del torneig Patrip Patrap 
que organitza el Servei d’Es-
ports de Vilanova del Camí. 
Aquest any, el torneig esportiu 
de Nadal ha triplicat el nombre 
d’equips participants que ha 
estat de 24 en total. Equips 
masculins, femenins i mixtes 
formats per una mitjana de 
7 integrants han compartit la 
pràctica de l’handbol, el bàs-
quet i el futbol sala.
Han estat dos dies molt inten-

sos d’activitats esportives que 
s’han dedicat monogràfica-
ment a la pràctica d’aquests 
tres esports estrella. El dia 27, 
al matí, handbol; a la tarda, 
bàsquet, i el dia 28 al matí, fut-
bol sala a 4 pistes, perquè l’alt 
nombre de participants reque-
ria aquesta vegada el doble o 
més d’espai que en altres edi-
cions. 
A més, aquest any com a no-
vetat, entre partit i partit, hi 
havia jocs, inflables i pràctica 
d’habilitats esportives, a càr-
rec, de monitors de Fesport.

El torneig Patrip Patrap triplica el nombre de 
participants 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El proper dissabte, 4 de gener, 
l’associació de lleure infantil i 
juvenil Endinsa’t organitzarà 
una matinal de jocs i tallers 
per a la mainada a la plaça del 
Mercat. L’han anomenat “Es-
pai lúdic de Nadal” i convidarà 
a les famílies a compartir una 
estona de lleure amb els més 
petits, de 3 a 12 anys. És una 
activitat gratuïta. Comença-

rà a dos quarts d’11 del matí 
i s’allargarà fins a dos quarts 
de 2. 
Després de festes, Endinsa’t 
reprendrà l’Esplai de la Setma-
na, tots els dilluns i dimecres, i 
també l’Esplai de dissabte. El 
primer, projecte motor de l’en-
titat, pretén oferir un recurs de 
suport a les tasques escolars i 
un espai on aprendre a través 
del joc. Esta adreçat als in-

Endinsa’t proposa una matinal de joc en 
família, aquest dissabte 

fants de 3 a 12 anys i es fa de 
dos quarts de 6 a dos quarts 
de 8 del vespre, al Centre Cí-
vic del barri La Pau. L’Esplai 
de dissabte esdevé un espai 
de lleure per als infants on di-
vertir-se i conviure. Obre por-
tes també al Centre Cívic del 
Barri la Pau, en horari de dos 
quarts d’11 a dos quarts de 2.  

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La Policia local i la regidoria de 
Serveis Socials de  l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí han iniciat 
una nova campanya informati-
va i de sensibilització ciutadana 
a l’entorn de la tinença d’ani-
mals de companyia, especial-
ment gossos, sota el títol “El teu 
gos, la teva responsabilitat”. La 
campanya fa incidència sobre 
els principals punts de l’orde-
nança municipal reguladora del 
control i tinença d’animals apro-
vada a l’any 2003 i els gossos 
catalogats com a potencialment 
perillosos. 
L’ordenança municipal que re-
gula la tinença d’animals do-
mèstics  fa especial incidència 
en els aspectes relacionat amb 
la seguretat i la salut pública, 
i regula la convivència entre 
animals i persones reduint al 
màxim les molèsties. Recull 
normes de caire general i sani-
tàries així com un conjunt d’es-
pecífiques per a gossos i gats, 
sobre la presència d’animals 
en els espais públics i un règim 
sancionador, amb la possibilitat 
d’emissió de multes fins els 450 

euros. Les infraccions a l’orde-
nança d’animals potencialment 
catalogats com a perillosos po-
den arribar fins els 3.000 euros 
de sanció.
L’ordenança recull aspectes 
bàsics relacionats amb la convi-
vència i s’insisteix especialment 
en l’obligació d’inscriure’ls en el 
registre municipal d’animals de 
companyia; la necessitat que 
estiguin degudament vacunats 
i desparasitats; l’obligació de 
mantenir-los en adequades 
condicions higièniques; la ne-
cessitat de dur-los amb corret-
ja; l’obligació de recollir els seus 
excrements; la prohibició de 
passejar-los a espais on juguen 
els més petits, com es el cas 
dels sorrals de les places públi-
ques; la prohibició de facilitar-
los menjar en espais públics, 
i la necessitat de respectar el 
descans dels veïns.
La campanya informativa s’ins-
criu en el treball de sensibilitza-
ció que desenvolupa la regido-
ria de Serveis Socials i el servei 
proactiu que està portant a ter-
me la Policia Local de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí.

Des del Servei d’Esports i des 
de Fesport es mostren molt 
satisfets per l’èxit del torneig, 
tant per la bona resposta ob-
tinguda com pel bon ambient 
que es va respirar els dos dies 
d’activitat. 

La tinença d’animals, una 
responsabilitat per a la 
seguretat i salut pública
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LA POBLA DE C. / LA VEU

Els nens i nenes de la Pobla de 
Claramunt rebran, el diumenge 
5 de gener, la visita dels Tres 
Reis d’Orient. Els patges ho fa-
ran en un vagó a 2/4 de 7 de 
la tarda a l’Estació de Tren i 
Melcior, Gaspar i Baltasar, en 
unes carrosses. Aquesta ac-
tivitat l’organitzen la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament i la 
Comissió de Reis.
En arribar a l’estació, Ses Ma-
jestats i els patges seran rebuts 
amb un pregó de benvinguda, 
a càrrec del pregoner reial, i els 
infants portaran fanalets. Tot 
seguit, començarà la cavalca-
da, que recorrerà l’avinguda de 
Gumersind Bisbal, els carrers 
de García Lorca, Soldevila, 
Pare Anton Soteras, l’avingu-
da de Catalunya i la plaça de 
l’Ajuntament. 
L’alcalde, Santi Broch, rebrà 
Melcior, Gaspar i Baltasar al 
balcó de la Casa Consistorial 
i després dels parlaments hi 
haurà, com cada any, coca i 
moscatell per a tothom. Un cop 
finalitzada la benvinguda, Ses 
Majestats i els patges passa-
ran per les llars poblatanes a 

repartir els regals. 
La recollida de paquets es farà 
al Teatre Jardí el dissabte 4 de 
gener, de les 11 del matí a la 1 
del migdia i de les 5 de la tarda 
a les 8 del vespre, i el diumen-
ge, de les 10 del matí a la 1 del 
migdia. La tramesa de paquets 
és gratuïta i fora d’aquests ho-
raris no s’admetran regals. La 
cavalcada compta amb la col·
laboració de l’empresa Stikets.
Abans de l’arribada dels Tres 
Reis d’Orient, el diumenge 
29 de desembre, va visitar la 
Pobla de Claramunt el patge 

Els nens i nenes de la Pobla de Claramunt 
rebran la visita dels Reis d’Orient

Faruk. L’emissari reial va arri-
bar cap a 2/4 d’1 del migdia a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, on 
l’esperaven molts nens i nenes 
i va recollir al voltant d’unes 
200 cartes. 
Una estona abans de la visita 
del patge, la quitxalla i fins i 
tot els pares van poder passar 
una estona molt divertida amb 
l’animació del grup Pedrol Pe-
dròs. Aquesta activitat la van 
organitzar la regidoria de Cul-
tura i la Comissió de Reis, que 
van sortejar un pastís de llami-
nadures.

LA POBLA. / SUSANNA PUIGGRÒS

El dia de Sant Esteve als 
carrers del nucli antic de La 
Pobla de Claramunt s’hi va 
escenificar el Pessebre Vi-
vent. L’esdeveniment, que 
enguany arribava a l’edició 
número vint·i·nou, va fer que 
una de les zones més em-
blemàtiques del poble, es 
guarnís acuradament per tal 
d’acollir onze escenes dife-
rents. A la Plaça dels Jardi-
nets es va fer la representa-
ció d’un mercat de l’època; 
la Plaça de l’Església va ser 
l’escenari de “El somni de 
Nadal” (una escena incorpo-
rada fa pocs anys) i  de “Els 
Dimonis” (un dels quadres 
amb més tradició del Pesse-
bre Vivent i que aquest any 
va comptar amb uns àngels 
molt innovadors).  Al Carrer 
Major els visitants van pas-
sejar entre petits terrissaires, 
paperers i forners i Cal Coca 
es va convertir, per unes ho-
res, en un autèntic celler. Al 
safareig del poble i a la Plaça 
de l’Escorxador Vell s’hi va 
escenificar l’anunciació, un 
quadre que s’incorporava per 
primera vegada al Pessebre i 
que va comptar amb l’acom-
panyament d’un piano. A la 
Plaça de les Tres Fonts els 
visitants van trobar·hi dos 
quadres més: els fusters i les 
cistelleres. Abans d’arribar a 

l’escena final el públic troba-
va l’escena dels pastors. El 
Campanar Vell va ser, com 
cada any, el lloc escollit per a 
acollir el naixement, la darre-
ra escena, on tots els partici-
pants van cantar una nadala. 
El Pessebre va comptar amb 
dues sessions: una a les sis 
i l’altra a dos quarts de vuit. 
Quan va finalitzar la segona 
sessió va haver·hi un petit 
castell de focs artificials i com 
a cloenda l’organització va 
repartir coca i xocolata per a 
tots els participants i el públic 
assistent. Segons la Comis-
sió organitzadora, unes 550 
persones van visitar el Pes-
sebre, repartides entre les 
dues sessions. La Comissió 
vol agrair la col·laboració de 
l’Ajuntament de La Pobla de 
Claramunt i de totes les per-
sones que any rere any apor-
ten el seu granet de sorra per 
tal que el Pessebre Vivent si-
gui una realitat, ja sigui mun-
tant, cedint algun espai, al-
gun objecte...També agraeix 
la col·laboració desinteres-
sada d’algunes empreses de 
la zona. A més, anima la gent 
del poble a formar·ne part i a 
col·laborar amb un dels actes 
nadalencs amb més tradició 
del municipi i que aquest 
2014 celebrarà el seu trentè 
aniversari. 

Una setantena de nens 
i nenes participen al Pessebre 
Vivent de La Pobla

ÒDENA / LA VEU

Després d’un mes de la seva 
posada en funcionament, 
l’Espai Lúdic Infantil l’Avió de 
Paper d’Òdena per infants de 
0 a 11 anys ha complert els 
objectius que s’havia marcat. 
La regidora d’Educació i Jo-
ventut de l’Ajuntament, Maria 
Sayavera, explica que durant 
aquestes primeres setmanes 
el seu funcionament “ha estat 
molt positiu, ja que hem su-
perat les expectatives inicials 
d’usuaris amb una xifra que 
ronda les trenta famílies que 
utilitzen cada setmana aquest 
servei”.
Sayavera també ha avan-
çat que “les famílies ens han 
manifestat la seva satisfac-
ció amb el servei, ja que en 
aquests mesos d’hivern tro-
ben en l’espai de l’Avió de Pa-
per un lloc on poder portar els 
seus fills i, alhora, intercanviar 
experiències amb els altres 
pares i mares”.
L’Espai Lúdic Infantil l’Avió de 
Paper, que es va estrenar el 
22 de novembre, obre cada 
dilluns, dimecres i divendres 
des de les 5 de la tarda fins 
a les 7 del vespre. L’activitat 
és d’entrada lliure i hi ha una 

responsable encarregada de 
l’espai però per, accedir·hi, els 
infants han d’estar en tot mo-
ment sota la responsabilitat 
d’un major d’edat.
Al seu interior hi ha tot tipus 
de mobiliari i joguines que fa-
ciliten el jocs entre els infants, 
a través dels quals l’espai vol 
propiciar l’intercanvi d’expe-
riències entre els mateixos 
nens i també entre els seus 
familiars o cuidadors. Per als 
més petits hi ha una aula per 
nadons de 0 a 36 mesos i tam-
bé una altra per a infants de 3 
a 5 anys preparades per llegir, 
dibuixar, jugar o fer·hi altres 
activitats. Per als nens de pri-
mària hi ha una aula equipada 

amb ordinadors i connexió a 
Internet per fer deures o lle-
gir i també una sala on poder 
jugar a ping·pong i altres jocs 
de taula. L’equipament també 
compta amb un espai per be-
renar tots junts i amb el pati 
exterior on s’hi pot jugar.
Durant aquest mes de desem-
bre s’hi han programat dife-
rents activitats especials cada 
dimecres al vestíbul com un 
taller de pintar tions i cérvols, 
una lectura de contes infantils 
o un concert de guitarra de 
Pere Regordosa. Durant les 
festes de Nadal, l’espai tanca-
rà del 30 al 7 de gener, amb-
dós inclosos.

L’Espai Lúdic Infantil l’Avió de Paper supera 
les expectatives en el seu primer mes de 
funcionament
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La reina Cristina -tal i com hom la coneix uni-
versalment- ocupa moltes pagines de la història 
des del doble vessant de dona i de reina d’una 
de les monarquies més prestigioses de l’Euro-
pa del segle XVII, va néixer a Estocolm el 8 de 
desembre de 1626, filla de Gustau II Adolf i de 
María Leonor de Brandeburg, pertanyents a la di-
nastia Wasa. D’aquesta nissaga en va ser l’única 
descendent en la línia directa de la cort del seu 
progenitor; una circumstància que va propiciar 
que fos educada directament per aquell amb la 
idea d’imprimir en la seva persona al descendent 
home que no va tenir. Així mateix, des d’un cre-
do deliberadament anticatòlic, va ser preparada 
per al govern del seu país com a un príncep tant 
físicament com en el camp espiritual i intel.lectu-
al, la confecció d’una personalitat que, malgrat 
les  incògnites generades a l’entorn de la sobta-
da mort del seu pare en combat, no van impedir 
que en plena infantesa fos proclamada reina, en 
minoria d’edat.
   Amb només sis anys, doncs, va incorporar-
se a la reialesa assessorada pel canceller  de 
la regència, Axel Oxens, fins al moment de l’as-
sumpció dels poders reials complets, en l’acte de 
Coronació del 20 d’octubre de 1650. Durant tot 
el seu regnat, va tractar d’incrementar l’autoritat 
de la Corona i, per aquesta avinentesa, no va 
tardar a aconseguir un gran suport de les clas-

CARMEL·LA PLANELL

Cristina de Suècia, una reina no gens convencional
ses baixes, enfront de la noblesa i el Consell del 
Regne. Emperò, uns quants anys deixant-se guiar 
pel seu fidel canceller, van permetre-li de dirigir 
el seu domini amb els ulls ben oberts així com  
restar atenta a les maniobres internes d’un Estat 
castigat per nombrosos signes de corrupció. Una 
digna autoritat i una no menys notable dignitat van 
marcar-la en una sobirania sempre enfrontada a 
qualsevol forma de depravació; en aquest sentit 
els assumptes de govern i les raons d’estat van 
ser motiu permanent d’una imparable controvèr-
sia i enfrontament amb aquells a qui –ella, a mer-
cès d’una afinada intuïció femenina, els tenia sota 
sospita com a enemics seus. 
   Quan va esclatar la guerra dels Trenta Anys, 
Suècia es va veure dins d’una crisi econòmica que 
ella ja no va ser a temps de resoldre; en conse-
qüència, a l’any 1954, va abdicar en favor del seu 
cosí Carles X Gustau. I amb la ferma voluntat de 
conèixer món, va dedicar-se a viatjar i va passar 
unes llargues  estades  en diferents països eu-
ropeus, tot fixant la seva residència a Brusel.les. 
Finalment va anar a Roma per a fer-se seva la 
confessionalitat de la fe catòlica, després d’ab-
jurar del luteranisme a l’església del Palau reial 
d’Innsbruck, i va morir el 19 d’abril 1689 a Roma. 
Els seus funerals es van efectuar en presència del 
Col.legi cardenalici en ple, rebent sepultura a la 
Basílica de Sant Pere.

   Criada 
en una at-
m o s f e r a 
c o r t e s a n a 
d’una vas-
ta cultura i 
una sàvia 
d i sc ip l i na , 
tot i no tenir 
cap referent 
femení, va 
decantar-se 
per teixir-
se un perfil 
de dona i 
c i u t a d a n a 
a l l iberada, 
lluny de la 
sacri f icada 
vida a què 
estaven confinades les dones del seu temps. En 
aquest sentit, el seu bagatge intel.lectual va con-
vertir-la en una sobirana que va contribuir al més 
brillant desenvolupament de la vida cultural del 
seu regne, una fita que va veure’s truncada per 
les contínues lluites religioses. 

Entre nosaltres

PIERA / LA VEU

Els Reis d’Orient arriben per 
la carretera dels Hostalets i 
recorren els carrers centrals 
de la Vila. Missatge dels Tres 
Reis d’Orient des del balcó de 
l’Ajuntament i adoració al pes-
sebre vivent de la plaça del 
Tricentenari. Repartiment de 
joguines per les cases de la 
Vila (encàrrecs el dia 4, a par-
tir de les 19 h, a la nau de Cal 
Sanahuja).

Els Reis També arribaran al 
Bedorc i Ca n’Aguilera
Melcior, Gaspar i Baltasar ar-
riben a Ca n’Aguilera i al Be-
dorc carregats de regals i tam-
bé amb una mica de carbó.

- Ca n’Aguilera: 19 h, a l’esglé-
sia de Santa Maria
- El Bedorc: 21 h, a la plaça 
dels Arbres (Comandes el dia 
4, a partir de les 21 h, a la Sala 
Vall d’Or)

Els Reis arriben a Piera

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat 24 de desembre, 
es va obrir l’Skate Park dels 
Hostalets de Pierola situat a la 
Timba i que tindrà com a ob-
jectiu la pràctica d’aquest es-
port i un espai per dinamitzar 
activitats enfocades al jovent 
del municipi.
L’Skate Park és un espai ido-
ni per a la pràctica de l’skate i 
totes les seves variants, a més 
de ser un bon lloc per a l’ex-
pressió cultural i trobada dels 
joves hostaletencs. Aquestes 
instal·lacions estaran obertes 

tots els dies de l’any fins a les 
22.00 hores.
Després de les festes de Na-
dal es millorarà l’espai amb la 
instal·lació d’il·luminació artifi-
cial que permetrà el desenvo-
lupament d’aquest esport tam-
bé quan es faci fosc.
El projecte Skate Park s’ha 
pogut tirar endavant gràcies a 
la col·laboració entre les regi-
dories de Joventut i d’Esports 
de l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola amb la determina-
ció d’aconseguir un espai jove 
dinàmic i viu.

Tot a punt per l’Skate Park 
dels Hostalets de Pierola!

MASQUEFA / LA VEU

Avui divendres 3 de gener, 
quan la Biblioteca de Masquefa 
serà l’escenari de l’espectacle 
del mag Agustí Miró, que co-
mençarà a les 5 de la tarda.
El Nadal 2013-2014 posarà l’il·-
lusionant punt final el diumenge 
5 de gener, amb la màgica vi-
sita dels Reis d’Orient a Mas-
quefa i La Beguda. A Masquefa 
arribaran a 2/4 de 6 de la tarda 
a l’Escola Font del Roure, tot i 
que mitja hora abans ja els po-
drem veure desfilar pels carrers 
de la vila. Des de l’escola inici-
aran l’espectacular cavalcada 
pel municipi acompanyats del 
Grup de cornetes, tambors i 
majorets de Can Parellada. Els 
Reis tenen previst fer parada a 
l’Ajuntament -on rebran la clau 
de la vila- abans de continuar la 
passejada per Masquefa i visi-
tar totes les llars per deixar-hi 
els regals.
Melcior, Gaspar i Baltasar tam-
bé seran a La Beguda a partir 
de 2/4 de 6. Arribaran al carrer 
de l’Estació i iniciaran el recor-
regut fins a l’Envelat, on com-
partiran una estona amb els in-
fants. Més tard, quan tothom ja 
dormi, entraran a les cases per 
portar-hi les joguines i la il·lusió. 
L’acte l’organitza la Societat 
Recreativa Unió Begudenca.

Els Reis arriben a 
Masquefa



10% en tots els articles

Rosa Llucià
Plaça de l’Ajuntament 12

93 805 05 63
Igualada

5% en tots els productes

Styl’s
Garcia Fossas 2

93 804 52 14
Igualada

C/ St Joan Bosco 1
93 806 00 48

Vilanova del Camí

fins al 3% de descompte

Over Fer Frans
Rambla San Isidre 9

93 803 75 56
Igualada

15% de descompte excepte promocions

Federoptics Arcus
Passeig Verdaguer 42

93 804 93 70
Igualada

20% ulleres graduades 10% ulleres de sol

Òptica Torelló
Passeig Verdaguer 55

93 803 47 89Igualada

10% de descompte en tots els articles 

Women
C/ Galicia 1

93 805 44 79
Igualada

10% en tots els articles

Akords
C/ Pobla de Claramunt 1

93 804 89 32
Igualada

10% descompte en tots els articles

Capritx
Sant Magí 8

93 804 32 45
Igualada

5% de descompte en tots els articles

Basar Oro-El
Plaça de la Creu 26

93 804 50 01
Igualada

10% en roba i complements

Hidramar Natura
C/ Santa Maria 14

93 803 13 23
Igualada

5% de descompte en tots els serveis

Grup Moda
C/ Industria 8
645 477 038

Igualada

10% en roba i complements

Nins
C/ Sant Magí 2

93 804 53 37
Igualada

Menys mobiliari
i cotxets

 

El Club del Subscriptor                            

Roig Fotògraf
C/ Sant Josep 13

93 803 49 00
Igualada

10% en material de tot tipus
excepte màquines

i reportatges

Jip Pantalón
Crta. Igualada, Pol. Sant Armengol

93 868 00 61
Els Prats de Rei

 10% descompte en tots els articles
excepte rebaixes o 
altres promocions 

o acumulables



15% fins al 50% 

Passion Beauté
Plaça de la Creu 10

93 803 17 06
Igualada

no acumulable a altres
descomptes i promocions10% de descompte en tots els articles 

Les Confeccions
C/ Born 1

93  803 19 91
Igualada

Posa’l disc
Plaça del Rei 1
93 805 15 31

Igualada

5% en tots els articles

10% en tots els articles excepte rebaixes

Punt Blau
C/ Santa Maria 24

93 803 63 28
Igualada

Perfumeria a cal Gaspar
C/ Santa Maria 22

93 803 19 55
Igualada

de10% a 30% de descompte

10% en tots els articles (excepte trajes nuvi)

La botiga  roba d’home
Plaça de l’Ajuntament 19

93 805 47 62
Igualada

10% de descompte en tots els articles

Blau Marí
Rambla Sant Isidre 36

93 805 07 92
Igualada

10% excepte  rebaixes

Moda Íntima Natural
C/ Soledat  16
93 804 42 95

Igualada

10% de descompte

Perruqueria Casals
C/ Soledat 36-38

93 803 07 44
Igualada

5% de descompte en robes i llanes

Casals Patchwork Robeis i fils
Soledat 36-38
93 803 07 44

Igualada

10% en tots els articles

FederCamiseria Vidal
Rambla Sant Isidre 6

93 803 19 04
Igualada

10% en tots els articles

Gelou
C/ Soledat 89
93 805 57 00

Igualada

Disset
    Avda Balmes14
      93 803 74 76

Igualada

10% de descompte en tots els articles 

 

El Club del Subscriptor                            

15% de descompte els dimarts
no acumulable a

altres promocions

Imatge i Moda
C/ Rei Ferran d’Antequera 13

93 805 19 50  
Igualada



 

El Club del Subscriptor                            

10% en tots els articles 

La Moda
Rambla Nova 41

93 803 13 60
Igualada

 5% de descompte en tots els articles 

Nu & Nua
C/ Òdena 15
93 8044387

Igualada

10% en tots els articles excepte rebaixes

Romeu
C/ Roser 8

93 803 12 45
Igualada

Atena
C/ de la Torre 7

93 803 96 34
Igualada

5% de descompte en tots els articles  

10% descompte en tots els articles

Moda Íntima Glòria
C/ Nou 7

93 804 19 08
Igualada

del 5% al 10% de descompte

FederAB calçat infantil
Plaça del Pilar 6

93 803 12 76
Igualada

El Perfum
Plaça del Pilar 4

93 188 74 05
Igualada

5% descompte en tots els articles

Llucia
Rbla General Vives 19

93 803 28 67Igualada

10% descompte, no acumulable a altres promocions

10% en tots els articles, excepte rebaixes

Zocco
Rbla General Vives 8

93 803 04 61
Igualada

5% 

La Bona Espardenya
Paça Sant Miquel 1

93 803 16 35
Igualada

compres superiors a 10 euros
excepte rebaixes

5% al 10% 

Monetti
Plaça del Pilar 11

93 805 38 13
Igualada

no acumulable a rebaixes
ni altres promocions

10% 

David Valls
C/ Santa Caterina 19

93  805 06 82
Igualada

en tots els articles, no acumulable 
a rebaixes ni altres promocions

5% en aliments i accessoris

Veter·Centre
C/ Germanes Castells 14-16

93 804 59 01
Igualada

10% en tots els articles

Òptica Rodrigo
Rbla. general Vives 15

93 803 18 18
Igualada



10% en tots els articles, menys merceria

Cal Perico
Pl. de l’Ajunt. 14

93 803 13 74
Igualada

5% en tots els articles

Anhel
C/ Nou 49 

93 806 81 72
Igualada

Carlomagno
C/ Santa Paula 18

93 803 05 55
Igualada

5% en tots els articles

10% en tots els articles excepte rebaixes

Calçats Magí
C/ Sant Magí 4

93 804 16 60
          Igualada

5% descompte en determinats articles

Virginia Almenar
C/ Bélgica 2

93 805 50 76
Igualada

ssSeima
Rbla. Nova 16
93 804 68 00

Igualada

5% en instal·lacions en seguretat

Gemma Gumà Centre dÈstètica
C/ Argent  17
93 803 25 14

Igualada

10% descompte en cosmètica i serveis

des del 3% en descomptes

Non Stop Travel
C/ Argent 11
93 176 34 60

Igualada

10% en tots els articles

Factory OK
C/ la Torre 14
93 803 90 71

Igualada

5% en material per a l’audició

Aral Centre Auditiu
Passeig Verdaguer 55

93 803 05 90
Igualada

15% excepte rebaixes i altres promocions

Recordsports
C/ Rei Ferran d’Antequera 11

93 804 46 07
Igualada

15% en material esportiu 

Sallés
Plaça del Pilar 2

93 803 19 36
Igualada

excepte pesca
i caça

10% en perfums i cosmètcia 

Drogueria Riba
C/ Pare Tous Soler 12-20-24

93 803 23 68
Igualada

no acumulable a
altres promocions

 

El Club del Subscriptor                            

Ctra. Manresa72
93 804 06 57

Igualada

30% a l’entrada ensenyant el carnet de subscriptor

Igualada Hoquei Club
C/ Capellades 19

93 804 42 57
Igualada



20%   no acumulabe a altres promocions

5% en tots els articles

Flors i Violes
C/ Dr. Pujades 3

93 805 46 99
Igualada

ssOrtopèdia Duran
C/ Sant Simplici 13

608 69 23 18
Igualada

fins a un 50% de descompte 

Joieria Pons
Av. Balmes 61      Rbla. Sant Isidre 45

  93 803 63 84                 93 803 24 48
Igualada

10% descompte excepte promocions

10% excepte rebaixes i altres promocions

Lumberton
Av. Balmes 3

93 804 69 12
Igualada

5% en tots els articles

Authentic
Balmes 14

93 804 26 68
Igualada

excepte rebaixes
i altres promocions

Casa Victòria
C/ Born 7

93 803 19 74
Igualada

 

El Club del Subscriptor                            

Horizzontal
Rambla nova 5

93 804 11 37
Igualada

10% en tots els articles

Caro Cuore
C/ Òdena 44 

93 804 07 04
Igualada

excepte rebaixes
i altres promocions

5% en vins i caves excepte promocions

Igualavins
C/ La Torre 1
93 803 39 81

          Igualada

10% en tots els articles

Nus
C/ Aurora 59

93 804 24 47 - 685 149 657
Igualada

Anoia Trofeus
C/ Òdena 40
93 804 56 13

Igualada

5% en tots els articles

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions

Òpal
C/ Òdena 19

93 803 43 99
Igualada

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions

 10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions

Italseta
C/ Sebastoà Artés 36

93 803 90 17
Igualada

10 a 15% en cortines i catifes

Decory
C/ Argent 33
93 803 15 61

Igualada



10% excepte llibres i col·leccionisme

Pel & Ploma
C/ Sta. Caterina 53

93 803 77 02
Igualada

Terra Endins
C/ Sant Magí  50

93 805 20 14
Igualada

   5% en mobiliari i aixetes 

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

          Igualada

   10% en tots els articles

5% en productes de dietètica

Golden Class
C/ Santa Caterina 24

93 805 05 53
Igualada

5% de descompte en brodats

10% en tots els serveis

Perfils
C/ Sant Magí 15

93 804 14 18
Igualada

 

El Club del Subscriptor                            

5% en sabates de seguretat

Texpi
C/ Alba 13

93 804 24 58
Igualada

no acumulable a
altres promocions

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions

Taló ras
C/ Aurora 64
93 804 44 54

Igualada

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions
i també a Trias-Shop

introduint el codi STRIAS10

www.terraendinsonline.

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

Igualada

5% en tots els serveis, excepte productes

10% de descompte en tints i metxes

Estilistes Soteras
C/ Sant Simplici 23

93 803 16 94
Igualada

30% en tots els articles

Punto Blanco
Av. Balmes 16
93 803 52 52

Igualada

excepte rebaixes
i altres promocions

Brodadets
C/ Aurora 60 - 66

669 70 11 98
Igualada

5% en tots els articles

Pintures Anoia
C/ Bellprat 14
93 804 25 65

Igualada

Magna
Plaça Catalunya 5

93 803 92 97
Igualada

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions



 

El Club del Subscriptor                            

10% en productes de ferreteria

Aigualada
Av. Barcelona 22

93 806 71 73
Igualada

10% en roba per la llar 

Decco Text Llar
C/ Prats de Rei 6

93 803 05 49
Igualada

d’Animals
C/ Comarca 67

93 803 97 13
Igualada

10% en alimentació i cosmètics

10% en tots els articles, excepte taller

Ganiveteria Merino
C/ Sant simplici 26

93 803 45 92
Igualada

5% en matrícula i teòrica permís B 

   Autoescola Poble Sec
Av. Barcelona 9

93 805 16 37
Igualada

 Sarrià de Ter 30 
93 801 17 31

Capellades

   10% en tots els articles

Yanso Il·luminació
C/ Clos 3

         93 804 36 57
          Igualada

Codi 08700
Av. Balmes 26
93 804 09 60

Igualada

7% en tots els productes
excepte rebaixes

i altres promocions

   10% en tots els articles

Drac Esports
C/ Argent 10
93 803 14 27

Igualada

excepte rebaixes
i altres promocions

5% en tots els articles

Faro i Toy Planet
C/ Sta. Caterina 27

93 805 42 08
Igualada

no acumulable a
altres promocions

10% en tots els productes

Creal
C/ La Torre 1
93 803 29 67

Igualada

excepte rebaixes i
 altres promocions

sabates, bosses i complements

Sabateria Infantil Drac Puff
C/ Aurora 60
93 804 02 29

Igualada

10% en tots els articles
excepte rebaixes

i altres promocions
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L’empresa Auto-Grues Sant Jordi s’instal·larà a Masquefa 
i hi crearà fins a 35 llocs de treball
MASQUEFA / LA VEU

Auto-Grues Sant Jordi, em-
presa dedicada al reciclatge i 
emmagatzematge de vehicles 
fora d’ús, s’instal·larà a Mas-
quefa, on preveu crear fins a 
35 nous llocs de treball quan 
assoleixi la seva màxima acti-
vitat. L’empresa ocuparà una 
finca de 38.528 metres qua-
drats del polígon del Clot del 
Xarel·lo. Inicialment hi edifica-
rà una nau de 3.000 metres 
quadrats que posteriorment 
preveu ampliar fins als 5.000. 
En la resta del solar hi habilita-
rà una campa per als vehicles.
Aquesta nova implantació em-
presarial en una de les comar-
ques més durament castiga-
des per la crisi i l’atur és fruit 
de la col·laboració público-pri-
vada. Es materialitza després 
de les gestions que els darrers 
temps han dut a terme l’Ajun-
tament, l’empresa, i la societat 
propietària de la finca. Totes 
tres han signat un conveni a 
tres bandes. Segons aquest 
acord, l’Ajuntament tramitarà i 
contractarà la modificació del 

planejament urbanístic neces-
sària per poder acollir aquest 
tipus d’activitat. L’empresa 
Auto-Grues Sant Jordi n’assu-
mirà les despeses –valorades 
en 40.000 euros.
A més, Auto-Grues Sant Jordi 
s’obliga, a petició de l’Ajunta-
ment, a contractar el personal 
entre les persones inscrites a 
la borsa de treball municipal 
de Masquefa, donant prioritat 
als veïns empadronats al mu-
nicipi.
El conveni es va aprovar di-
lluns, per unanimitat, en una 
sessió extraordinària del Ple 
Municipal. Va obtenir els vots 
a favor del govern (Conver-
gència i Unió) i de tots els 
grups a l’oposició: Progrés 
Municipal (PSC-PM); Partit 
Popular, Força Masquefa, Es-
querra i el regidor no adscrit 
David Minoves. A més, el Ple 
també va donar llum verd a 
l’aprovació inicial de la modi-
ficació del planejament urba-
nístic. L’aprovació definitiva és 
competència de la Comissió 
d’Urbanisme de la Generalitat.
L’alcalde de Masquefa, Xavier 

Boquete, posa aquesta ope-
ració d’exemple de “la impor-
tància de la col·laboració entre 
el sector públic i privat per im-
pulsar projectes que generin 
riquesa i llocs de treball en 
el territori”. En aquest sentit, 
recorda que l’Ajuntament “ha 
posat totes les facilitats possi-
bles” per fer realitat una nova 
implantació empresarial que 
permetrà “reforçar l’estructura 
productiva de Masquefa i cre-
ar nous llocs de treball, reduint 

una taxa d’atur que no podem 
acceptar de cap de les mane-
res”.
Auto-Grues Sant Jordi serà la 
segona empresa que s’instal·-
larà al polígon del Clot del 
Xarel·lo, on des de l’any 2010 
ja hi ha el centre logístic de la 
multinacional Aldi Supermer-
cats. Aquest polígon, situat al 
llindar del municipi de Sant 
Llorenç d’Hortons (Alt Pene-
dès), destaca per la seva pri-
vilegiada situació -a només 30 

quilòmetres de Barcelona- i les 
seves extraordinàries dimen-
sions, que el fan especialment 
atractiu per a la instal·lació 
d’empreses capdavanteres 
que requereixen molts metres 
quadrats. A més, la zona es 
troba al peu de futures infraes-
tructures viàries com el Quart 
Cinturó i el desdoblament de 
la B-224.

CALAF / LA VEU

Els patges Farik, Farak i Faruk 
van ser a Calaf el dia de Sant 
Esteve, recollint al Casino les 
cartes dels nens i nenes. Però 
serà el diumenge 5 de gener 
quan Melcior, Gaspar i Balta-
sar arribaran al nostre munici-
pi, per portar-nos regals, però 
també màgia i il·lusió per a pe-
tits i grans.
La festa començarà ja al matí, 
quan la plaça Barcelona’92 
acollirà el campament dels 
primers patges reials que hau-

ran arribat al municipi. Serà a 
partir de les 11 h, quan a més 
es repartirà xocolata i coca per 
a tothom. En aquest context 
també tindrà lloc el lliurament 
de premis del III Concurs d’Il·-
luminació Nadalenca, que 
enguany ha comptat 13 parti-
cipants, entre particulars, enti-
tats, comerços i comunitats de 
veïns.
A la tarda, per a rebre Melci-
or, Gaspar i Baltasar com es 
mereixen, la comissió de Reis 
convoca petits i grans al cam-

pament reial (plaça Barcelo-
na’92) a les 5, per pujar tots 
plegats cap a la plaça Gran, 
acompanyats de les compar-
ses i la xaranga. Un cop arri-
bats a Calaf, al voltant de les 
6, els Reis faran en primer lloc 
l’adoració a l’església de Sant 
Jaume, i acte seguit comen-
çarà la cavalcada pels carrers 
del municipi. La ruta acabarà 
a la plaça Barcelona’92, amb 
els tradicionals discursos del 
rei Melcior i l’alcaldessa del 
municipi.

El 5 de gener, tornen els Reis de 
l’Orient a Calaf

CALAF / LA VEU

El passat divendres 20 de de-
sembre, en la sessió plenària 
extraordinària celebrada al 
municipi de l’Alta Anoia es van 
aprovar de forma unànime les 
dues mocions presentades 
per la formació identitària. 
La primera d’elles, per la pro-
moció dels productes de pro-
ximitat, ja exposada als altres 
municipis amb representació. 
Davant d’aquesta proposta 
el portaveu Javier García ha 
manifestat la seva satisfacció i 
més, “tractant-se d’una moció 
tan important com és fomentar 
el comerç de casa, ja que ens 
hem de conscienciar de con-
sumir productes de quilòmetre 
zero, que això ens portarà a 

adquirir productes fiables, a 
donar vida al nostre municipi 
fent que aquests diners es re-
inverteixin  en el mateix muni-
cipi, creant així nous llocs de 
treball. És una iniciativa que 
ens beneficia a tots”.
De la mateixa manera, també 
es va acceptar la moció per 
instar a les entitats financeres 
a deixar sense efecte el co-
brament de comissions ban-
càries per descobert. Per la 
seva part, García ha declarat 
que “en la situació socioeco-
nòmica que ens trobem és del 
tot vergonyós que les entitas 
bancàries cobrin comissions 
excessives i desmesurades 
per descobert en compte”.

El ple de Calaf aprova dues 
mocions de PxC de forma 
unànime

Diumenge, sardanes al Casal 
de Calaf
CALAF / LA VEU

Diumenge al matí, a partir de 
les 12, al Cafè del Casal de 
Calaf tindrà lloc una sessió de 
Sardanes Familiars, un curset 
per aprendre a ballar sarda-
nes per a xics i grans i segui-

dament tindrà lloc una balla-
da de sardanes enllaunades, 
acompanyades d’un vermut 
artesà.
Aquestes activitats són gratuï-
tes i obertes a tothom.



L’igualadí Jordi Viladoms, entre els favorits 
a la victòria del Dakar amb la seva KTM
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

A partir de dos quarts de vuit 
del vespre, hora catalana, de 
demà dissabte comença a la 
ciutat argentina de Rosario el 
raid Dakar amb la participació 
del pilot igualadí de Moto Club 
Igualada Jordi Viladoms dins el 
potent equip oficial de KTM.
De fet però la primera etapa 
de competició serà aquest diu-
menge amb la primera etapa 
entre Rosario i San Luis. En-
guany el Dakar consta de 13 
etapes que transcorren per 
Argentina, Bolívia i Xile, sent 
la ciutat xilena de Valparaíso la 
que acollirà als participants en 
la seva etapa final el dissabte 
18 de gener.
Enguany el Dakar a la catego-
ria de motos es presenta molt 
obert ja que són molts els aspi-
rants a la victòria final pel que 
s’espera molta lluita entre els 
pilots de KTM, Yamaha i Hon-
da. L’equip KTM a més del pilot 
anoienc Jordi Viladoms compta 
amb el pilot català Marc Coma, 
Chaleco López i Ruben Faria. 
Yamaha amb un dels grans fa-
vorits, el pilot francès afincat a 
Andorra Cyril Despres, Olivier 
Pain i Franz Verhoeven i pel 
que fa a Honda amb el caste-
llonenc Joan Barreda, Helder 
Rodrigues i Paulo Gonçalves. 
Cal destacar també entre els 
favorits al català Gerard Farrés 
amb Gas Gas.
Pel que fa a la categoria de 
cotxes, els màxims favorits 
son els pilots de Mini, Stepha-
ne Peterhansel, el català Nani 
Roma i Nasser Al-Attiyah, el 
Toyota de Giniel De Villiers i el 
buggi de Carlos Sainz.
A la web de l’organització, Vi-

Aquest serà el vuitè Dakar de Jordi Viladoms.

Paula Blasco (CAI), 
rècord infantil de 
Catalunya de 1000 m.
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Cadet del C.A. Iguala-
da Petromiralles Paula Blasco, 
va assolir un nou Rècord de 
Catalunya Infantil en Pista Co-
berta en la prova dels 1.000 m. 
en les proves de Control dispu-
tades a la Pista Coberta Cata-
lana de Sabadell el passat 14 
de desembre.  Paula Blasco va 
assolir 3’02”20, una nova plus-
marca catalana Infantil, ja que 
les marques d’aquesta catego-
ria es comptabilitzen fins al 31 
de desembre. Altres resultats 
d’atletes del CAI:
1.000 m.ll. 
Paula Blasco 3’02”20 (cadet)
Èlia Ibarra 3’22”08 (cadet)
Triple Salt  
Hector Ramos 10,85m. (cadet)
60 m.ll. 
Judit Bascompte 8”39 (cadet)
Josep Oriol Bertran 8”05 (juv.)
Jordi Fernández  8”22 (juv.)
Francesc Segura 8”54 (M40)
Pes  
Nuria Rey  8,88 m. (cadet)
C. Fernández 11,35 m. (juv.)
3.000 m.ll.          
Bernat Azcona  9’34”66 (juv.)
Jaume Marin 9’20”88 (júnior)
Salt d’alçada 
Eduard Fàbregas 1,97 m. (juv.)
Marc Sanchez  1,97 m. (júnior)
Llargada 
Aleix Marin  6,11 m. (juv.)
200 m.ll.            
Gemma Ortega  27”37 (juv.)       
Josep Oriol Bertran 25”48 (juv.)
Jordi Fernández  28”11 (juv.)
60 m.t.  
Jordi  Y. Matsuoka 8”47 (júnior)
300 m.ll.           
Raquel Martinez 46”04 (júnior)

Recorregut del Dakar 2014.

ladoms -que correrà amb el 
dorsal 4- explica que “l’any 
passat, havia pogut participar 
en el marc d’un equip xilè am-
biciós i ben estructurat. Però 
la moto no va aguantar. Quan 
van començar els problemes 
mecànics, estava cinquè, i que 
la diferència amb els primers 
no era important. Això demos-
tra que el Dakar és cada ve-
gada més obert. Ja no hi ha 
més dominació ofensiva i això 
és bo per a la carrera i les am-
bicions de molts pilots. La se-
gona part de temporada va ser 
més constructiva participant 
en el desenvolupament de la 
Gas-Gas EC 450 Rally encara 
que va faltar temps per tenir la 
moto molt millor. En l’equip, in-
icialment, cadascú farà la seva 
carrera. Després, veurem”.
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Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 IgualadaNil Cabello Mendez , de Sta. Margarida de Montbui

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
  DEL MES 

DE DESEMBRE 
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Quarta cursa de Gran Turismo al campionat d’Slot Tim Comarca
SLOT / REDACCIÓ

A la pista del Tim Comarca es 
va celebrar la quarta i última de 
les curses programades per a 
la categoria de GT, i una vega-
da més la convocatòria va ser 
un èxit, amb 25 pilots presents.
Un cop fetes les indispensa-
bles verificacions tècniques es 
va passar a disputar la màne-
ga classificatòria per establir 
l’ordre de sortida en cursa. La 
pista presentava una adherèn-
cia excel·lent, i en aquestes 
circumstàncies els registres 
van caure per sota dels 12 se-
gons per volta. En Pítia Claret 
va aturar el cronòmetre en uns 
incontestables 11”655, als que 
només es van poder acostar 
en David Mira i l’Albert Solé, 
quedant els altres pilots neta-
ment distanciats.
La competició es va configu-
rar en una cursa de set pilots 
i tres de sis, totes elles prou 
emocionants i competides. 
Per primera vegada en aques-
ta categoria un pilot va repetir 
victòria: amb una cursa sense 
cometre cap error en David 
Mira va tornar a pujar al calaix 
més alt del podi, això si, amb 
un cotxe diferent al de l’altra 
cursa, un ben esmolat Ferrari 
458. Absent en les tres curses 
anteriors, el poblatà Albert Solé 
amb un Mercedes SLS va ocu-

Dolorosa derrota de l’equip de 
pàdel de l’Esquaix Igualada

BICICLETES

OFERTA MODELS FINAL DE TEMPORADA 
*Amb opció finançament a 12 mesos. 

ULTIMATE CARBON XT    O. NINE CARBON PRO XT   AVALANCHE ALIVIO

-50%   3.500€  1.750€ -30%     2.000€ 1.400€ -25%       600€     450€

PÀDEL / REDACCIÓ

L’últim partit de l’any 2013 de 
lliga no va anar gaire be pels 
interessos de l’equip de pàdel 
de l’Esquaix Igualada.
Tot i la aparent fortalesa del 
CP Olesa, un dels favorits per 
lluitar pel títol, el nostre equip 
no va poder fer res per sumar 
algun punt, que hagués anat 
d’allò més be pel interessos 
igualadins.

Mito Campins/Ramon Gabar-
ró van caure per 6-4, 3-6, 2-6 
davant X. Sánchez/R. Escolà, 
Josep Llorach/Albert Homs 
tenien el partit ben encarrilat 
però una inoportuna lesió de 
l’Albert va condemnar el matx 
davant S. Tena/R. Asensio tot i 
guanyar el primer per 7-6.
Finalment Isidre Marimon/
Quim Aribau van cedir clara-
ment per 0-6, 2-6 davant I. 
Duran/R. Cifuentes.

par la segona posició, en tan-
cada lluita amb el Roger Suñé, 
amb Audi R8, del qui el va 
separar poc més de mitja vol-
ta escassa. Quart a una volta 
de distància va acabar el líder 
del campionat, el manresà Pí-
tia Claret també amb Audi R8, 
en una actuació més fluixa del 
que ens te acostumats.
Ja a força distància, el vilanoví 
Joan Tapiolas amb un Merce-
des es va fer amb la cinque-
na posició, traient només una 
volta d’avantatge al Jordi Solé 
amb un Ferrari 458.  Al seu 
darrera i empatats a voltes en 
Xavi Tomàs amb Porsche 911 
RSR i el Ferrari 458 de l’Àlex 
Bisbal; i un altre empat tancava 
els deu primers, entre el Mer-
cedes del Toni Alcoberro i el 
Porsche del Ionut Tosca.
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Atletes del CERRR participants a la prova.

Classificació per categories

240 atletes van participar a la Cursa del Gall Dindi de Capellades, 
amb victòria de l’anoienca Sheila Avilès (CAI)
ATLETISME / IGNASI COSTA

Un total de 240 atletes, 201 en 
la prova gran i 39 en la dels 
mes joves, participaren el dia 
de Nadal al matí, en la 34a. 
edició de la Cursa del Gall Din-
di - 24a. edició del Memorial 
Jaume Solé Quintana, sobre 
el recorregut urbà capelladí 
que enguany repetia, a més de 
la prova tradicional sobre els 
4.600 m. habituals, el recor-
regut de 1.000 m. pels atletes 
més joves de les categories 
Pre-Benjamí, Benjamí i Aleví 
masc. i fem., a més de la tra-
dicional prova de natació de la 
Travessa a la Bassa, que en 
la seva 29a. edició va tenir un 
nombrós grup de nedadors en 
una concorreguda matinal. En-
guany participaren en la Cursa 
del Gall Dindi els coneguts pre-
sentadors d’esports de TV-3 
Arcadi Alibés i Xavier Bonastre. 
L’atleta del C.A. Vilafranca 
Ibrahim Chakir, s’imposava 
amb 14’08”7, entrant de la mà 
del seu company de club Ab-
derrazak Samaoui, 2n. amb 
14’09”0, i era  3r. Ali Darghal 
(Esports Bruc), amb 14’24”, per 
davant de Joan Rosich (UEC 
Anoia), 4t. amb 14’33”.  Era 5è. 
Manuel Torres (Esp. Penedès) 
amb 14’35”. El primer classifi-
cat local va ser Carles Torrents 
(Independent), 9è. amb 15’08”. 
En femenines, la guanyadora 
era l’atleta montbuienca del 
C.A. Igualada Petromiralles 
Sheila Avilés, que entrava en 
45a. posició de la general de 

la prova, amb un registre de 
17’14”4.  Entrava 2a.  i 48a. 
de la general Mireia Montaner 
(C.A. Vilafranca)  amb 17’21”, i 
era 3a. i 57a. general la Cadet 
Èlia Ibarra (CAI Petromiralles), 
amb 17’54”.  Era 4a. i 61a. gral. 
Ona Ràfols (Roger Roca R.)  
amb 18’08”, i 5a. i 74a. general 
María Samsó (C.A. Vilafranca), 
amb 18’31”. La primera local 
femenina va ser Alba Guar-
ro (Independent), 141a. amb 
22’38”.
El C.A. Igualada Petromiralles 
va ser el guanyador per equips 
amb 135 punts,  tot i que no 
hi havia distinció oficial per al 
guanyador en aquest apartat.
Pel que fa a la prova pels més 
joves, sobre 1.000 m. i amb un 

total de 39 classificats, els atle-
tes capdavanters foren l’Aleví 
Marcel.la Solé (CAI Petromi-
ralles) guanyadora absoluta 
general amb 3’33”, seguida de 
l’Aleví Guim Ferrer (Mowgli)  
2n. general i 1r. masc. amb 
3’36”, entrant en 3r. lloc ge-
neral Júlia Solé (CAI Petromi-
ralles) amb 3’37”, 4a. general 
Judit Ibarra (CAI Petromiralles) 

amb  3’44”, 5è. i 2n. classif. 
masc. Guillem Santos (CAI/Di-
vina Pastora Capellades) amb 
3’45”, i 6è. i 3r. masc. el Benja-
mí Yerai Vilches (CAI/Marqués 
de la Pobla Capellades) amb 
3’47”.
Pel que fa a la 29a. Travessa a 
la Bassa, es van imposar Xavi 
Tort amb 1’06”, i Berta Salas, 
guanyadora fem. absoluta, i 

9a. general amb 1’26”, adjudi-
cant-se també els premis dels 
primers locals classificats. En 
l’apartat de duatló, amb classi-
ficació conjunta entre la cursa 
atlètica i la travessa a la Bassa, 
es van imposar Manuel Torres 
(Esp. Penedés) i Alba Guarro 
(Independent).
Un cop finalitzades les proves, 
es va efectuar a l’esplanada 
propera a la Bassa capelladi-
na, el repartiment dels premis 
als atletes i nedadors partici-
pants, efectuat per l’Alcalde 
de Capellades, Marcel.lí Mar-
torell, acompanyat del regidor 
d’Esports, Francesc Sabaté, 
de la regidora de Cultura Anna 
Gabarró, i de Josep Solé, fill 
del gran impulsor de la cursa 
capelladina Jaume Solé Quin-
tana. Les proves eren organit-
zades per l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament capelladí, amb la 
col.laboració del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles, d’AEM-
deKP Associació d’Esports de 
Muntanya, dels Voluntaris ca-
pelladins/nes. i amb el suport 
de la Diputació.

Pre-Benjamí masculí
1- Isenen Uberni - Esc. Sant Ramón -
1. local: Eudald Iglesias - AEMDKP -
Pre-Benjamí femení
1 - Txell Xaus - Marqués Pobla Capellades -
Benjamí masculí
1 -  Yerai Vilches - Marqués Pobla Cap.- 
Benjamí femení  
1 - Mar Planas -  CAI Petromiralles -
1.ª  local: Emma Martín  - CAI Petromiralles -              
Aleví masculí
1 -  Guim Ferrer - Esc. Mowgli  - 3’36” -   
1.r. local: Guillem Santos - DP Capellades -                        
Aleví femení 
1 -  Marcel.la Solé -CAI Petromiralles- 3’33” 
Infantils masculí  
1  -  Quim Riba -Independent-
2 -  Guillem Castells   - AEMDKP        -
3 -  Oriol Castells - CAI Petromiralles  -
Infantils femení
1  - Èlia Ibarra      - CAI Petromiralles  -
2 - Irina Belmonte - C.A. Sant Boi -         
3 - Júlia Millàs - Marqués Pobla Capellades -
Cadets masculí     
1 -  Guillem Carner  - CAI Petromiralles  -
2 - Marcel Abad - CAI Petromiralles -
3 - Hamed El Mallaly - IES Molí Vila Cape-
llades - 
Cadets femení      
1 - Mar García - C.A. Igualada Petromiralles  -
2 - Nuria Bonvehí - Independent -                                        
3 - Núria Nuñez - Esp. Penedés -

Júnior masculí 
1 - Gerard Batet - CAI Petromiralles -
 2 - Carles Cervera - Independent  -
 3 - Albert Solé - CFS Capellades -
Júnior femení
1 -  Mireia Montaner - C.A. Vilafranca  -
2 - María Samsó - C.A. Vilafranca -
Promesa masculí
1 - Abderrazak Samaoui -  C.A. Vilafranca  -
2 - Oscar Jorba -  CAI Petromiralles  -
3 - Daniel Rubio - Independent -                                                                                               
Sènior masculí 
1 - Ali Darghal - Esports Bruc-   
2 - Joan Rosich - UECAnoia-
3-  Carles Torrents - Independent       -
Sènior femení
1 -  Ona Ràfols -  CE. Roger Roca R.  -
 2 -  Anna Serrallonga -  CE. Roger Roca R.  -
 3 -  Laura Matas -  Independent      -
Veterans masculí
1  - Manuel Torres -  Esportiu Penedés -
 2  - Hector Colom -  CE. Roger Roca R. -
 3 -  Bernat Planas -  CAI Petromiralles  - 
Veteranes femení
1  - Laura Sánchez -  C.E. Mediterrani  -
2  - Susanna Sáez - CE. Roger Roca R. -
3 - Nati Rubio - Esp. Penedés - 

1er. Local : Carles Torrents -  Independent -  
1a.  Local: Alba Guarro - Independent  -
Classificació per equips:  
1) C.A. Igualada Petromiralles  -135 punts - 

XXIX.ª TRAVESSA 
A LA BASSA
General masc.
1r. - Xavi Tort - 1’06” -
2n. - Vicenç Gascón - 1’09” -
3r. – Albert Torres - 1’14” -
1r. local - Xavi Tort  - 
General fem.
1a. - Berta Salas - 1’23” 
2a. - Sara Bensiani - 1’26”  -
3a. - Diana Armisen - 1’47”  -
1a. local  - Berta Salas  -
Classificació Duatló:
1r. masc. - Manuel Torres
1a. fem. - Alba Guarro

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El guanyador de 100€ per la reparació 
DE XAPA i PINTURA ÉS:

Josep Maria Companys
d’Igualada

Felicitats!



Alguns dels participants a la Copa Nadal.
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Gairebé cinquanta nedadors a la 
Copa Nadal de Natació a Igualada

NATACIÓ / CNI

Com ja és tradicional, el dia de 
Sant Esteve es disputa la Copa 
de Nadal de Natació, organit-
zada per el Club Natació Igua-
lada, a la piscina de l’Infinit.
Un total de 43 nedadors i neda-
dores de totes les edats desa-
fiant el fred i el vent, amb una 
aigua amb temperatura de 6 
graus, és un molt bona forma 
de celebrar el Nadal.  El podi 
en categoria masculina, fou 
per a Gerard Gual, Joan Seca-
nell i Xavi Jiménez, i el femení, 
per Noelia Martínez, Ona Bru-
net i Elia Ibarra.  També es va 
premiar al nedador més gran 
Ernest Parcerissas, i al més 
petit Jèssica Rodríguez. 

Guanyadors Masculins
1.Gerard Gual
2.Joan Secanell
3.Xavi Jimenez
Guanyadors Femenins

Pluja de medalles per Àlex Varea 
al campionat de Catalunya

1. Noelia Martinez
2. Ona Brunet
3. Elia Ibarra
Trofeu al més Gran
Ernest Parcesisas
Trofeu al més Petit
Jessica Rodriguez
Classificació Femenina
1. Noelia Martinez 14.87
2. Ona Brunet 14,88
3. Elia Ibarra 15.56
4. Judit Ibarra 15.60
5. Laura Rodriguez 16.11
6. Carla Alemany 16.70
7. Carla Perianes 17.84
8. Gemma Costa 21.01
9. Laura Balcells 22.03
10. Jessica Rodriguez 26.00
11. Carla Fernandez 28.22
Classificació Masculina
1. Gerard Gual 12.28
2. Joan Secanell 12.30
3. Xavi Jimenez 13.46
4. Xavi Tort 13.64
5. Toni Torello 13.89
6. Pol Llado 13.94

7. Alberto Soto 14.03
8. Carles Sole 14.22
9. Jaume Lopez Alabau 14.70
10. Bernat Esteban 14.38
11. Marçal Rodriguez 14.39
12. Francesc Llado 14.96
13. Xavier Pares 15.16
14. Amaru Rubio 15.21
15. Jordi Jose Barrera 15.33
16. Kenneth Casado 15.39
17. Biel Olle 15.59
18. Jose Rios 15.44
19. Joan Carles Elvira 16.42
20. Oscar Diez 16.46
21. Pasqual Maragall 16.48
22. Miquel Naranjo 16.69
23. Josep Pujol 17.01
24. Josep Balcells 17.60
25. Jaume Lopez   19.16
26. Joan Oliva Costas 19.30
27. Jones Naranjo 19.54
28. Fernando Lopez 20.03
29. Andreu Peña 21.45
30. Carles Tort 22.74
31. Ernest Parcerisas 23,32
32. Xavi Oliva 23.84 

NATACIÓ / CNI

Es va disputar el Campionat de 
Catalunya de natació en cate-
goria infantil i junior a la pisci-
na de 50 mts del Club Natació 
Sabadell. Els nostres nedadors 
van assolir unes magnifiques 
marques individuals i uns im-
portants resultats , que fan que 
el Club Natació Igualada sigui 
un dels millors clubs de Cata-
lunya. Cal destacar Alex Varea 
que va aconseguir uns impor-
tants resultats, amb 4 medalles 
d’ort, 1 medalla de plata, i dues 
medalles de bronze, i sobretot 
destacar les dues millors mar-
ques nacionals en 100 i 200 
papallona i millor marca catala-
na en 200 m estils.  A destacar 
l’esforç de tot l’equip, entrenat 
per Noelia Matinez.
100M Lliures  
Xavi Tort 1.03.45
200M Esquena  
Alex Varea 2.23.59  
Marçal Rodriguez 2.38.60
Xavi Tort 2.42.00
4.Alex Varea (final) 2.22.58
100M Braça 
Alex Varea 1.15.00
2.Alex Varea (final) 1.13.45
200M Estils  
Irena Gual 2.37.47
7.Irena Gual (final) 2.36.27
50M Lliures 
Elia Ibarra 0.30.26
Andrea Perez 0.32.26
400M Lliures 
Xavi Tort 4.51.63
200M Braça 
Irena Gual 2.52.85
5 .Irena Gual (final) 2.53.77
100M Papallona 
Alex Varea 1.03.45
Xavi Tort 1.09.98
1. Alex Varea (final) 1.02.50

6. Xavi Tort (final) 1.08.60
100M Esquena
Irena Gual 1.16.01
Elia Ibarra 1.18.71
Andrea Perez 1.19.63
400M Estils  Final:  
1. Alex Varea 4.59.54
4X100 Estils: Rodriguez, 
Martin,Tort, Varea 4.45.47
50M Lliures 
Alex Varea 0.27.40
Marçal Rodriguez 0.30.16
Amaru Rubio 0.30.87
3. Alex Varea (final) 0.26.60
400M Lliures
Andrea Perez 5.14.96
7. Irena Gual (final) 5.33.46
200M Braça
Guillem Martin 2.59.26
8. Guillem Martin (fin) 2.54.62
100M Papallona
Ona Brunet 1.18.50
Andrea Perez 1.22.53
100M Esquena
Xavi Tort 1.15.57
Amaru Rubio 1.20.63
1500M Lliures Final:  
3. Alex Varea 18.08.05
Xavi Tort 19.29.99
400M Estils Final:  
7. Irena Gual 5.33.46
200M Lliures:
Xavi Tort 2.15.30
200M Esquena
Irena Gual 2.38.20
Elia Ibarra 2.47.17
7.Irena Gual (final) 2.37.37
200M Papallona
Alex Varea 2.24.08
1. Alex Varea (final) 2.19.24
100M Braça
Irena Gual 1.23.53
10. Irena Gual (final) 1.22.58
200M Estils 
Alex Varea 2.22.40
Xavi Tort 2.37.51
1. Alex Varea (final) 2.20.33 
4X100 Lliures Final:   
7.Tort, Rodriguez,Rubio, Varea 
4.14.33 

TRUCA I FES RESERVA: 669 485 500

si hi vols anar amb el teu cotxe: 12€ (adults) 
i 6€ (nens) ensenyant el carnet de subscriptor

hora sortida: 4:35 
PUNT DE TROBADA: 
        -Estació autobusos Passeig Verdaguer (alçada correus)
        -Estació autobusos (andamis)

Si ets subscriptor de la veu I VOLS VEURE ELS PASTORETS DE CALAF
els dies 29 de desembre i 19 de gener 

et portem amb autobús a veure’LS per només: 
     

  26€ (Adults)     17€ (nens)

 
          

DIES DE REPRESENTACIons:
25 de desembre a les 19:00h - 29 de desembre a les 17:30h

12, 19, 26 de gener a les 17:30h
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L’equip campió de Cal Font-Les Moreres.

L’equip masculí de pàdel Cal Font-Les 
Moreres assoleix l’ascens a Primera

PÀDEL / CEM

L’equip masculí de pàdel C.T. 
Les Moreres “A” va assolir l’as-
cens a primera categoria de la 
federació catalana de pàdel, i 
ho va fer tal i com fan les co-
ses els grans equips, quedant 
campions del seu grup. Totes 
les bones i grans històries te-
nen un principi, i la d’aquest 
equip començà ara farà dos 
anys, quan una colla de cres-
cudets pares de família deci-
deixen sortir a competir fora 
del seu club. 
No tenien massa clar si la cosa 
funcionaria, i les seves dones 
encara menys, però la seva il·
lusió i sobretot el gran ambient 
d’equip, van fer possible supe-
rar un primer any en que els 
dubtes i els mals resultats van 

Raquel Bernadas i Maria Díez, 
campiones d’Europa d’hoquei 
amb la selecció espanyola

ser els grans protagonistes, 
això si,  sempre acompanyats 
d’un ambient immillorable. 
Un any després han assolit 
l’èxit de la única manera pos-
sible, reforçant amb el joc de 
conjunt les aportacions indivi-
duals de cada un. L’equip està 
format per la competitivitat i la 
lluita personalitzades en el Ma-
nel Vilarrubias i el Kike Cerdan, 
l’eficàcia i tenacitat de jugadors 
com  Xavi Mercadé, Fèlix Mira-
munt i Xavi Linares, la contun-
dència i solvència de Xavi Riba 
i Esteve Graells, la murrieria 
del Xavi Valls i del Jordi De Bel-
za, la convicció del Josep Joan 
i del Ramon Albareda, el  com-
promís presents en el Jordi 
Muntané i el  Gabriel Vidal,  i 
el lideratge i talent dins la pista 

de Jaume Mallart. Tots aquests 
ingredients més la confiança i 
disponibilitat dispensades pels 
responsables de la gestió de 
les Moreres·Cal Font han fet 
possible que l’any vinent un 
club petit i familiar tingui la pos-
sibilitat de jugar a pàdel en una 
categoria superior. 
Amb humilitat, però molta am-
bició, aquest grup vol conti-
nuar gaudint d’aquest esport 
afrontant aquest nou repte, i 
ho farà amb la mateixa il·lusió 
i ganes de millorar que l’han 
dut fins a obtenir els bons re-
sultats d’aquest any. Gràcies 
a tots i cal continuar gaudint 
com nens, doncs aquest és el 
veritable èxit. Moltes felicitats a 
jugadors, famílies i club.

HOQUEI FEMENÍ / E.B.

Les dues jugadores iguala-
dines formades a l’Igualada 
van assolir junt amb les seves 
companyes de la Selecció Es-
panyola Absoluta de Hoquei 
Patins el tercer campionat eu-
ropeu consecutiu per la Fede-
ración Española de Patinaje. 
Per la Maria Díez aquest es el 
seu segon campionat europeu 
absolut mentre que per la Ra-
quel Bernadas representa l’es-
trena en aquestes circumstàn-
cies. Totes dues h van poder 

cel·celebrar amb molta alegria 
junt a les seves companyes, 
familiars, amics i les més de 
1.000 persones que van omplir 
de gom a gom el pavelló Visio-
la·Rollán de Mieres (Astúries). 
A la final el seleccionat espa-
nyol va derrotar a l’altre favorita 
pel títol, Portugal, per un resul-
tat de 7 a 0 amb hat·trick inclòs 
de la Maria Díez. Felicitats no-
ies!!! El que vosaltres heu as-
solit ens dona ànims per seguir 
formant jugadores i campiones 
els propers anys.

Les campiones d’Europa.

Un miler de participants 
al torneig Cagatió
POLIESPORTIU / REDACCIÓ

Dilluns va finalitzar la 22a edi-
ció del Torneig de Nadal Caga 
Tió d’Igualada, una iniciativa 
impulsada pel Patronat Muni-
cipal d’Esports i l’Ajuntament, 
que ha tornat a ser tot un èxit 
de participació.  Aquest any s’hi 
van inscriure 972 nens i nenes, 
que formaven part d’un total de 

174 equips que competiren en 
tornejos de bàsquet, futbol, vo-
leibol i handbol al complex es-
portiu de Les Comes. Pel que 
fa als més petits, els preben-
jamins i benjamins, 53 equips 
van jugar els dies 23 i 24 de 
desembre, i en categoria aleví, 
infantil i cadet  121 equips, en-
tre el 27 i el 30 de desembre.

Diumenge, el Monbus IHC juga a Vilanova
HOQUEI / REDACCIÓ

L’OK Lliga es torna a activar 
aquest proper cap de setmana. 
El Monbus IHC jugarà diumen-

ge a la pista del cuer Vilanova 
Mopesa que, després d’onze 
jornades, encara no ha acon-
seguit puntuar en cap partit. El 
partit es disputarà a les 12 del 

migdia. Recordem que l’IHC, 
amb onze punts a la classifica-
ció, és a només quatre punts 
de la zona de descens.

www.elspastorets.com retalla i entrega el val

2x1 
adults

Tots els dies

SESSIÓ REDUÏDA (2hores)
5 i 12 de gener (3/4 de 12 del migdia)

Subscriptors de la VEU 2€ dte.
 (ensenyant el carnet)

VENDA ANTICIPADA:
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Jordi Boria.

Mala jornada dels 
equips sènior de 
l’Igualada Volei Club
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Plega el president de Moto Club Igualada dels darrers vuit anys

Jordi Boria: “És hora que entri sang nova amb 
noves idees, serà positiu per al Moto Club Igualada”
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Els aficionats de l’esport del 
motor gaudeixen  molt a l’anar 
a veure una prova de les diver-
ses especialitats ja sigui de les 
dues com de les quatre rodes. 
I més que gaudeixen els orga-
nitzadors si tot ha rutllat com 
estava previst.
I és que per portar a terme una 
competició esportiva cal molt 
sacrifici a tots nivells i més avui 
dia amb la crisi que comporta 
força dificultats a l’hora de tro-
bar patrocinadors. És per això 
que es mereixen un reconeixe-
ment persones com Jordi Boria 
el fins ara president de Moto 
Club Igualada per la seva bona 
labor desenvolupada durant 
vuit anys al capdavant del club 
anoienc.

Com et va venir l’afició a l’es-
port del motor?
A casa sempre hem viscut el 
món del motor. El meu pare te-
nia un taller mecànic del qual 
ara en sóc gerent, o sigui que 
he respirat gasolina tota la 
vida. El meu pare, de ben pe-
tit, em portava a veure el Ral·li 
Ciutat d’Igualada, la Pujada a 
les Maioles, i de més grandet 
també al circuit de Montmeló, 
quan el van inaugurar hi vàrem 
ser!
La teva predilecció és l’es-
port de les motos o el dels 
cotxes?
La veritat és que tot el que 
porta gasolina m’agrada. No 
sabria decantar-me per un o 
per l’altre. Últimament, i de la 
mà de l’Anoia Trial Academy, 
escola de Bike Trial del Moto 
Club Igualada, haig de confes-
sar que aquest també em tiba. 
És molt espectacular.
Quan vas fer-te soci de MCI 
pensaves que algun dia arri-
baries a ser el president?
Doncs la veritat és que no. En 
aquell moment no ho penses. 
Entres al club perquè tens ga-
nes de motor. De fet, vàrem 
ser quatre nois d’aquí Igualada 
que ja competíem en Enduro i 
teníem ganes d’organitzar cur-
ses. El club ens van rebre amb 
les mans obertes i vàrem orga-
nitzar el 1r Mototerra d’Iguala-
da. A partir d’aquí la implicació 
va pujant i tot ve sol.
Per les dues juntes que vas 
tenir, va ser difícil trobar per-
sones per incloure dins la 
directiva?
Doncs la veritat és que no gai-
re. El fet que ja estàvem or-
ganitzant esdeveniments de 
motor a Igualada, i que per 
aquests ens feia relacionar-
nos amb molta gent, vàrem en-
redar a coneguts i amics de la 
colla, i gent de la nostra quinta 

que ja ens ajudaven, com tam-
bé gent de la junta anterior. He 
tingut un gran equip a darrere 
meu. El millor és que més que 
tenir dues juntes, he tingut un 
gran grup d’amics, inclús hem 
anat junts a molts actes relaci-
onats amb el motor, és clar.
A l’hora de trobar patroci-
nadors per a les proves, és 
complicat fer-ho a la nostra 
comarca?
L’esport del motor sempre ha 
sigut dels mals vistos, i per 
això sempre costa molt trobar 
patrocinadors. Per sort en te-
níem algun de fidel de la junta 
anterior i com no molts d’altres 
de nous que en aquests últims 
temps ens han donat suport. 
És qüestió d’imaginació. Tam-
poc et descobriré el secret. 
I el tema de permisos, ja si-
gui dels estaments oficials 
com dels propietaris de ter-
renys, ho posen fàcil?
Pel que fa a l’ens públic la ve-
ritat és que sempre ens ho han 
posat força fàcil. Sempre et 
pots trobar algun ajuntament 
que ho faci més complex però, 
en general, força bé. Hi ha 
molts més problemes amb els 
propietaris dels terrenys per on 
es passa. De fet estem entrant 
a casa seva, i com que última-
ment estan proliferant curses 
no vinculades amb el món del 
motor que no demanen permi-
sos, quan hi anem nosaltres, i 
fem les coses bé, la dificultat 
és més gran. Tot i això el propi-
etaris són força generosos.
Pel que fa als pilots del club, 
suposo que estàs content 
per les seves classificacions 
i actitud.
És l’actiu més gran que tenim 
al club. Gràcies a ells som el 
que som i ens coneixen allà 
on anem. M’ha agradat molt 
poder recolzar-los per poder 
arribar allà on són, tot i que 
ells hi posen la major part. Hi 
ha pocs clubs al país, per no 
dir cap, que puguin presumir 
de tenir campions del món en 
motociclisme, automobilisme i 
ciclisme a l’hora. Esperem que 
segueixi així.

De quina o quines proves 
organitzades et sents més 
orgullós d’haver portat a ter-
me?
La veritat és que de totes me’n 
sento orgullós. Hi ha una feina 
darrere de molts i molts mesos, 
i això fa que totes siguin espe-
cials. Amb tot n’hi ha tres que 
conservo amb més afecte. La 
Pujada a les Maioles, perquè 
va ser la recuperació de la sec-
ció automobilista del club i ens 
va fer més forts. La recuperació 
del Ral·li Ciutat d’Igualada per 

un tema sentimental. És de les 
primeres curses que recordo 
que em portava el meu pare. I 
com a superació personal i de 
club, de treball durant un any 
i mig, d’aconseguir un repte, 
de posar Igualada i l’Anoia al 
mapa mundial durant uns dies, 
de la repercussió que a hores 
d’ara encara es recorda en el 
món de l’Off Road, el Mundial 
d’Enduro d’Igualada del 2009. 
És la cursa amb més rellevàn-
cia mundial que s’ha fet aquí 
la vora, i això perdurarà en les 
nostres memòries.
Quin ha estat el motiu de no 
haver tornat a presentar-te 
com a president?
Com tot, tot té un inici i un final. 
He sacrificat moltes hores de 
feina, son i família pel club. Em 
toca respirar.
Quan vaig entrar tenia molt 
clar que no em volia perpe-
tuar en el càrrec. Per la salut 
del club i per la meva pròpia. 
Agafar el club de les mans del 
Xavi Cano, el qual es va en-
carregar d’engegar-lo un altre 
cop, suposava molt esforç per 
portar-lo fins on tenia en ment. 
En aquests vuit anys hem pas-
sat de tenir bàsicament trial de 
nens, enduro i cros, a crear la 
secció d’Automobilismes, Ci-
clisme, Bike Trial, 4x4, Clàs-
sics. Hem multiplicat els esde-
veniments. Hem fet curses de 
totes les especialitats del món 
del motor, motocròs, enduro, 
trial, supermotard, minimotos, 
velocitat, crosscountry, puja-
des en costa, ral·lis de velo-
citat i de clàssics, mototerres, 
etc. Hem creat la primera es-
cola de Bike Trial, l’Anoia Trial 
Academy, que com a base per 
futurs pilots és molt bona. No-
més ens queda la F1.
El fet d’haver de liderar tots 
aquests canvis o evolucions, et 

suposa estar al capdavant de 
tot plegat iniciant-lo i tirant del 
carro en excés. I això desgas-
ta. El fet de no poder delegar 
quan no hi ha res creat, et su-
posa estar-hi un mateix. Ara, al 
meu parer, ja tenim el club on 
crec que ha de ser i amb una 
nombrosa representació que 
sap el que ha de fer en tot mo-
ment. Crec que deixo el club 
en molt bones mans. És hora 
que entri sang nova, amb no-
ves idees i una nova manera 
de fer de ben segur el portarà 
encara més amunt. Crec que 
serà positiu.
Com veus el futur de l’esport 
del motor anoienc?
Doncs amb esperança. Tenim 
pilots a l’elit en les tres discipli-
nes que toquem, i sembla que 
tenim una bona base que pot-
ser d’aquí un temps els dema-
narà el relleu. El temps ho dirà. 
Pel que fa a l’organització de 
curses, sembla que s’accentua 
la fòbia contra nosaltres i els 
temps que corren tampoc no 
són gaire bons per fer grans 
coses. Tot i això, amb imagina-
ció tot és possible.
I ara què faràs?
Seguiré col·laborant amb el 
Moto Club Igualada, la Federa-
ció Catalana i Espanyola com 
fins ara, si encara m’hi volen.
També tinc un projecte entre 
mans relacionat amb el món 
de l’automobilisme, però ja 
veurem.
També m’han demanat ajudar 
el país cap a la transició naci-
onal, que probablement digui 
que sí. Però el que tinc ganes 
de fer és poder estar més amb 
la meva família. Tinc una dona 
i una nena fantàstiques que 
volen la seva porció de marit i 
pare. Ara, del món del motor no 
m’he n’apartarà ningú.

VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El primer equip va perdre a la 
pista del CV Andorra – que juga 
a Barcelona i no al Principat – 
per un contundent resultat de 3 
sets a 0. Els parcials van ser 
ajustats, però els andorrans 
van demostrar la seva supe-
rioritat a la pista. El Pintures 
Planell IVC segueix doncs en 
posicions de descens a Sego-
na Catalana quan només resta 
un partit per acabar la primera 
volta de la temporada.

Derrota per sorpresa 
del filial a Cornellà
El filial masculí va caure per 
sorpresa a Cornellà contra l’AE 
Sàndor B, l’últim classificat. Els 
igualadins van començar el 
partit amb un gran joc i es van 
endur el primer set. Tot i això, 
els jugadors locals van capgi-
rar la situació i van anar men-
jant terreny a l’Igualada fins el 
resultat de 3 a 1 final.
El primer equip femení també 
va perdre, en aquest cas a la 
pista del CV Sant Pere i Sant 
Pau per 3 sets a 1. Les jugado-
res igualadines van guanyar el 
primer parcial, però la irregula-
ritat en el joc i les errades en el 
servei van minvar la moral de 
l’equip. Tot això, sumat a ma-
les recepcions i atacs en punts 
vitals, va decantar la balança a 
favor de les tarragonines. Mal-
grat tot, el sènior femení se-
gueix en la quarta posició del 
Grup A de Segona Catalana.

Únic triomf, per a 
l’equip femení B
El femení B va ser l’únic equip 
sènior del club que va aconse-
guir un triomf aquest cap de 
setmana. L’equip igualadí va 
guanyar a la pista del CV Sant 
Climent per 0 a 3 en un partit a 
priori sense dificultats. 
En el primer set, però, a les 
jugadores els va costar arren-
car per culpa d’un pavelló se-
midescobert i les baixes tem-
peratures que això comporta. 
L’Igualada va anar millorant 
amb el pas dels punts i final-
ment no va donar opcions a 
l’equip del Baix Llobregat. El 
filial femení acaba la primera 
volta en setena posició, molt 
per sota del seu objectiu.
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Tota la família de l’Igualada Hoquei Línia, al complet.

L’Igualada Hoquei Línia, amb cinc equips aquesta temporada

HOQUEI LINIA / IHL

L’Igualada Hoquei Línia va fer 
la presentació dels equips de 
la temporada 2013-14 al pa-
velló de Les Comes d’Iguala-
da. Enguany l’entitat presenta 
cinc equips base que disputen 
la lliga catalana d’hoquei línia 
i, a més, l’equip sènior compe-
teix a la Lliga Plata espanyola, 
competició on 8 equips lluiten 
per pujar a la categoria Or.
La presentació va resultar molt 
lluïda al comptar amb la pre-
sència de la regidora d’esports 
de l’ajuntament d’Igualada, 
Rosa Mª Plassa, la qual va ani-
mar a continuar fent la impor-
tantíssima tasca de treballar 
l’esport base i forjar la formació 
d’esportistes i persones amb 
els valors de l’esport.
L’Igualada Hoquei Línia és pre-
sent a les competicions des del 
començament d’aquest esport 
i gaudeix d’una immillorable 
reputació entre els seguidors 
de l`hoquei línia.  Aixequem el 

club des de la base, formem ju-
gadors tot gaudint del que fem 
i comptem amb la confiança 
de les federacions de patinat-
ge tant catalana com la estatal 
per organitzar esdeveniments 
i tornejos de la màxima impor-
tància. Una prova d’això serà 
la 5a. seu de la lliga plata es-
panyola que es farà al pavelló 
de Les Comes els propers 5 i 6 
d’abril de 2014, última seu de 
la competició i on es definirà la 
classificació final de la catego-
ria. Tothom hi està convidat.
PREBENJAMINS:
Jugadors de camp: Marc Fus-
té, Laia Xin Mercadé, Martí 
Roig, Arnau Santano, Lluís Tor-
ras, Nil Alonso i Àlex Sánchez.
Porter: Pol Ferrer
BENJAMINS:
Jugadors de pista: Julian 
Carrasco, Jan Gamboa, Alex 
Cano, Roger Ferrer, Ian Lopez, 
Jordi Cano, Biel Segura.
Porters: Unai Gràcia i Martí Sa-
baté.

ALEVINS: 
Jugadors de pista: Marc Cano, 
Alba Ferrer, Adam Gràcia, Adri 
Pajares, Samuel Piquer, Maria 
Somacarrera, Gal.la Torrents, 
Unai Pèrez.
Porters: Sergio Pérez i Oriol 
Sànchez.

JUVENILS:
Jugadors: Roger Mas, Albert 
Mudarra, Claudia Navarro, 
Ferran Olmedo, Paula Sabaté, 
Carles Sanllehi, Marc Torrents. 
Porter: Jordi Marimón.
SENIORS:
Jugadors de camp: Jaume 

Doncel, Nil Domènech, Samu-
el Ferrera, Manel Moya, David 
Lopez, Xavier Alvarez, Marc 
Torrents, Hector Rodriguez, 
Marc Valls, Roger Alemany, 
Marc Canet i Jordà Martínez.
Porter: Pol Valls i Jordi Mari-
món.

El velocista del CAI Eduard Viles presenta el 
seu projecte per als Jocs de Rio del 2016
ATLETISME / REDACCIÓ

El passat mes de setembre i 
després de pràcticament un 
mes de vacances  des que va 
tornar dels Mundial de Moscou, 
l’Edu Viles, atleta del CAI veí 
de Mediona, torna a entrenar-
se al Centre d’Alt Rendiment 
de sant Cugat, amb el seu en-
trenador Alex Codina, per pre-
parar la temporada 2014. Una 
temporada carregada d’il·lusió 
i motivació gràcies al gran final 
d’estiu que va protagonitzar el 
medionenc.
Per altra banda, també, amb 
una certa pressió per mante-
nir el nivell mostrat els passats 
mesos de juliol i agost. Això fa, 
que la temporada es plantegi 
com la més important de l’at-
leta. 
L’objectiu principal i pel qual 
treballa ja des del setembre, 
és l’Europeu Absolut de Zu-
rich, que es disputa a mitjans 
d’agost a Suïssa. Amb la ment 
posada en classificar-se per 
disputar els 100m i fer un bon 
paper en la prova individual, i 
formar part de l’equip nacional 
de 4x100m, que es presen-
ta com un candidat a lluitar 
per una medalla continental, 
després del rècord d’Espanya 
aconseguit als Mundials de 
Moscou.
Dins de la temporada d’aire lliu-
re, que comença al maig i aca-
ba a l’agost, també hi ha altres 
competicions importants mar-
cades al calendaris, com són 
la Copa d’Europa per selecci-
ons, el campionat d’Espanya 
i la nova competició que s’es-
trena aquest 2014, els campio-
nats del Món de relleus, que es 

disputen a les Bahames i on el 
medionenc espera formar part 
de l’equip nacional de 4x100m, 
per disputar aquests primers 
Mundials de relleus.
La resta de temporada es com-
pletarà amb la disputa de diver-
sos meetings durant els mesos 
d’estiu, i la temporada de pista 
coberta dels mesos de gener, 
febrer i març que competirà en 
60m i 200m, per buscar bones 
sensacions, i agafar ritme de 
competició, però sense tenir 
cap objectiu fixat.

Rècord català de 100m
Les possibilitats d’intentar 
aconseguir el record de Cata-
lunya de l’hectòmetre són re-
als, i el medionenc no descar-
ta atacar el rècord de 10,28s 
que data del 1996, quan Jordi 
Mayoral va aconseguir-lo.
Viles és l’únic atleta que en els 
darrers 17 anys s’ha apropat a 
aquest registre, amb 10,36 de 
l’estiu passat, que el situaven 
com el tercer millor velocista 
de la història de Catalunya.

Projecte per a Rio 2016
Amb l’eslògan, “Perseguint un 

somni. El somni Olímpic”, Vi-
les, busca empreses que vul-
guin vincular-se amb els valors 
i la bona imatge que transmet, 
i que apostin per ajudar a la 
carrera esportiva de l’Eduard, 
cap als seus somnis de com-
petir entre els millors del món 
i acompanyar-lo en el camí 
cap als Jocs Olímpics del prò-
xim 2016. El principal objectiu 
és ajudar l’atleta que segueixi 
progressant en la seva carrera 
esportiva, continuï sent dels 
millors velocistes del país i del 
continent, i pugui arribar als 
objectius internacionals mar-
cats fins a Rio 2016.
L’única manera per assolir-
ho és aconseguir tenir plena 
dedicació per l’atletisme, i per 
aquesta raó qualsevol col-
laboració pot ser de molta aju-
da per l’atleta, que està obert 
a sumar companys de viatge, 
i més, gràcies a la nova llei de 
mecenatge amb avantatges 
fiscals per les empreses que 
patrocinin a esportistes i clubs.
Vols fer el camí cap als Jocs 
Olímpics? Acompanya a l’Edu 
cap al seu somni. Escriu-lo a 
eduviles@gmail.com

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.
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El circ de Nadal va obrir por·
tes el passat 27 de desembre, 
i continua fins demà 4 de ge·
ner,  al recinte de l’Escorxador 
d’Igualada. La proposta de la 
companyia anoienca Tot Circ, 
amb la col·laboració de l’Ajun·
tament d’Igualada, combina  
els tallers de circ per a infants 
amb diversos espectacles que 
duen a terme diferents compa·
nyies del país.
Aquesta setmana es podran 
veure dos nous espectacles. 
El dia 4 de gener, demà dis·
sabte, la Cia Tot Circ oferirà 
l’espectacle El pirata Tasta-
circ, un espectacle de circ 
i clown que recrea en clau 
d’humor el món dels pirates. I 
avui divendres dia 3 de gener, 
el Mag Fèlix Brunet presenta·
rà l’espectacle Abracamàgic, 
una proposta de màgia pen·
sada per al públic familiar amb 
jocs de màgia increïbles.

Cia. Tot Circ, ‘El Pirata Tas-
tacirc’
Es tracta d’un espectacle de 
petit format de la Cia Tot Circ 
amb l’artista Miquel Montiel 
dalt de l’escenari. Miquel Mon·
tiel combinarà tècniques de 
pallasso i de circ per recrear 
en clau d’humor el món dels 

pirates, amb música en direc·
te del seu amic inseparable, el 
Grumet. 

Mag Fèlix Brunet, ‘Abraca-
màgic’ 
Abracamàgic és un espec·
tacle de màgia pensat per a 
públic familiar amb jocs de 
màgia increïbles, divertits, 
participatius i musicals amb 
un toc dʼhumor.  El Mag agafa 
voluntaris de diferents edats, i 
fins i tot algun aprendrà a fer 
màgia seguint les indicacions 
del mag. Lʼespectacle compta 
amb aparicions i desaparici·
ons i escapismes sorprenents 
i un truc final en el que el mag 
fa flotar a una persona del pú·
blic.

Una carpa de circ acull la 
pràctica dels tallers per a 
infants
El Circ de Nadal  inclou aquest 
any com a novetat la instal·
lació d’una carpa de circ al pati 
de l’Escorxador, on es duen a 
terme els tallers de circ.  La 
carpa de circ és una millora 
respecte a la proposta de l’any 
passat, i un element que ha 
cridat l’atenció dels més me·
nuts i a les seves famílies.
A l’interior d’aquesta carpa 
els assistents poden posar en 

pràctica diferents tècniques 
circenses com el trapezi de 
cordes, la maroma d’equilibris, 
les xanques de mà i de tub, els 
hola-hops gegants, els rodets 
d’equilibri, els monocicles i els 
rodetes, els saltabrinques, o 
els minitramps. També mala·
bars de tot tipus com ara dià·
bolos, bitlles, plats xinesos, o 
els pals de l’infern. A més els 
més petits podran gaudir d’un 
espai pensat especialment per 
ells, el Circ dels Més Menuts, 
on hi haurà un inflable i també 
es podran maquillar i vestir de 
pallassos. 
El Circ de Nadal tindrà les por·
tes obertes fins el 4 de gener. 
Les sessions de matí aniran 
de les 10:30h a les 13h i les 
de tarda de 16:30h a 19h. El 
dia 1 de gener el Circ de Nadal 
restarà tancat.

Entrades i abonaments
Preu per sessió matí i tarda: 
5 € per persona (a partir de 3 
anys)
Abonaments de 3 entrades: 
12 € per persona a partir de 
3 anys
Venda anticipada i reserves: 
www.totcirc.com – info@tot·
circ.com
Tel. 93 809 00 81 – 686 83 72 
25

El Circ i la màgia, els dos ingredients principals dels 
dos darrers espectacles del Circ de Nadal

Temporada 2013-2014
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

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

93 803 75 56

Dia 01 de Febrer 2014            DONES COM JO
al Teatre Romea

  Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquesta obra teatral, al centric Teatre Romea. 
 Entrades garantides a la Platea del teatre

Barcelona. Quatre dones que s’acosten als cinquanta.  Una d’elles ho ha abandonat tot, s’amaga en un dels molts pisos buits que hi ha a la ciutat. Vol 
estar sola, allunyar-se de tot, però les seves amigues no la deixen en pau, vulgui o no vulgui, li fan costat.
Què li ha passat? Per què ho ha deixat tot? Tornarà a la seva vida d’abans?
La resposta a aquestes preguntes apareix per atzar, en una capsa.
Comèdia negra. T de teatre. Pau Miró. Estrena gener 2014

DATA LIMIT INSCRIPCIÓ :  dia 15 de gener de 2014 Places limitades

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides 
a la Platea del teatre
Maria és una novícia amb una gran passió per la música que tracta de trobar la seva autèntica vocació i un lloc en el món.
El capità von Trapp és un estricte capità de la Marina Austríaca, pare de 7 �lls, vidu, i recentment compromès amb la rica Baronessa Schae-
der. Dues vides que mai s'haguessin creuat, si no arriba a ser perquè la Mare Abadessa decideix enviar a Maria a tenir cura dels 7 �lls del 
Capità von Trapp.
La irrupció de Maria a la llar von Trapp aviat causa un gran impacte en tota la família. La seva naturalitat i vitalitat revoluciona la vida dels 
nens Von Trapp, que descobreixen un nou món ple de jocs i música, molt allunyat de la fèrria disciplina que viuen cada dia amb el seu pare. 
Alhora, el mateix capità comença a descobrir sentiments inesperats cap a la jove novícia
No obstant això, la família von Trapp es troba en greu perill per la seva obert enfrontament amb els nazis, decidits a ocupar Àustria. Així 
que hauran de planejar una fugida molt musical per salvar la vida. 

Dia 25 de gener de 2014      Viatge – Espectacle SONRISAS Y LÁGRIMAS
  al Teatre Tívoli
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TEATRE / LA VEU

Els propers dies 2, 3 i 4 de 
gener, la companyia “El ba-
llet imperial de la reina Ro-
samunda” presentarà al 
CaixaForum de Barcelona 
Escenes d’infants, un es-
pectacle de dansa per a tota 
la família basat en les pe-
ces homònimes de Frederic 
Mompou, sota la direcció de 
Marc Hervàs.
L’espectacle, que va ser es-
trenat el juliol passat a les 
Nits Culturals de Sant Pere 
Sallavinera, també es po-
drà veure durant aquestes 
vacances al CaixaForum de 
Palma de Mallorca, i al març 
al de Girona.
Escenes d’infants és la pri-
mera producció d’El ballet 
imperial de la reina Rosa-
munda, una nova companyia 
de dansa per a tots els pú-
blics fundada pels membres 
de La companyia del príncep 
Totilau, amb seu a Sant Martí 
de Tous.
El seu treball en el món de 
la dansa infantil es va iniciar 
amb la direcció i dramatúr-
gia de Petruixka, d’Igor Stra-
vinsky, produïda pel Gran 

Teatre del Liceu (temporades 
2011/12/13/14), amb la in-
terpretació de la companyia 
IT Dansa i la coreografia de 
Catherine Allard.
A partir d’aquesta experièn-
cia, i amb bona part del ma-
teix equip artístic, va néixer 
Escenes d’infants, un espec-
tacle en el qual es fa un re-
corregut per diverses obres 

La companyia El ballet imperial de 
la reina Rosamunda presenta al 
CaixaForum “Escenes d’infants”

MUSEUS / LA VEU

El proper diumenge, 5 de ge-
ner, l’Ajuntament d’Igualada i 
el Museu de la Pell proposen 
una nova visita guiada i gra-
tuïta per descobrir el patrimo-
ni que aquest allotja. La ruta 
busca apropar el Museu als 
visitants per tal que coneguin 
les seves instal·lacions que 
integren els edificis de Cal 
Boyer i Cal Granotes, antiga 
adoberia del Pla del Cornet 
que data del segle XVIII.
A Cal Boyer,antiga fàbrica co-
tonera del segle XIX i seu cen-
tral del Museu, s’hi troben tres 
àmbits: L’home i l’aigua, Uni-
vers de pell i L’ofici d’adober. 
L’home i l’aigua presenta una 
visió general de les qualitats 
i ús d’aquest element. La col·
lecció d’estris i enginys hidràu-
lics es reforça amb el Canal 
d’Experimentació, que ajuda 

a comprendre els mètodes de 
canalització i d’aprofitament 
energètic i industrial de l’ai-
gua. Univers de pell es dedica 
a explicar l’ús de la pell per la 
humanitat, al llarg del temps 
i per diferents cultures, a tra-
vés d’una selecció acurada 
d’objectes, confeccionats total 
o parcialment amb pell. L’al-
tre espai, L’ofici d’adober, se 
centra en la història d’aquest 
gremi a Igualada. Eines i mà-
quines són els testimonis dels 
inicis manufacturers i de la mi-
llora constant, fins a la implan-
tació industrial que explica la 
vigència dels processos pro-
ductius de les empreses ado-
beres actuals i la configuració 
del barri del Rec.
La visita guiada i gratuïta tin-
drà lloc el diumenge, 5 de ge-
ner, a les 11:30h al Museu de 
la Pell.

Diumenge vinent, visita guiada 
i gratuïta al Museu de la Pell

per a piano del gran músic 
català Frederic Mompou i, 
seguint l’esperit de la seva 
música, es mostren els va-
lors més importants de la in-
fantesa: la llibertat, l’alegria, 
l’humor, la senzillesa, la ima-
ginació, el joc i la innocència. 
Podeu trobar-ne més infor-
mació a la web www.reinaro-
samunda.cat

El passat diumenge 29 de 
desembre se celebrà a la 
Basílica de Santa Maria de 
la nostra ciutat d’Igualada 
el tradicional concert d’or-
gue de cap d’any a càrrec 
de l’igualadí Joan Paradell 
i Solé, catedràtic d’orgue 
del conservatori estatal de 
Frosinone i organista titular 
de la Capella Musical Pon-
tifícia “Sixtina” del Vaticà. 
Joan Paradell l’estructurà 
en tres parts. La primera, ti-
tulada “Advent”, es basà en 
composicions que anuncien 
l’Adveniment del Messies; 
escoltàrem de J. S. Bach 
(1685-1750) el Preludi en do 
menor  (BWV 546), el coral: 
“Vine ja, Salvador dels gen-
tils” (BWV 659) i la Tocata 
en do major (BWV 564); de 
J. Demessieux (1921·1968) 
un bonic Rorate Caeli i d’A. 
Carter (1939-) la Tocata so-
bre “Veni Emmanuel”. A la 
segona part, “Nadal”, els 
autors escollits foren C. Bal-
bastre (1724-1799) amb la 

nadala Joseph est bien ma-
rié, C. Franck (1822-1890) 
amb el Grand Choeur en do 
major i dues composicions 
de J. Callaerts (1838·1901) 
la Pastoral op. 20 i la Toca-
ta in mi menor  op. 29. En la 
darrera part “Cap d’Any” tocà 
el coral: El Vell Any ha pas-
sat (BWV 614) de J. S. Bach 
i acabà el concert amb el Te 
Deum de J. Langlais (1907·
1991). 
Ha estat un passeig pel 
temps nadalenc des de l’Ad-
vent amb l’esperança de l’ar-
ribada del Salvador fins el 
cap de l’any. Les obres que 
Joan Paradell escollí no va-
ren ser gens senzilles, algu-
nes de gran virtuosisme tant 
als teclats manuals com en 
el pedaler, i ben segur que 
solament estan a l’abast 
dels grans concertistes. Va 
demostrar sobradament les 
seves envejables qualitats 
interpretatives. Gran conei-
xedor de l’orgue en va sa-
ber aconseguir el so adient 

a cada composició. Totes les 
obres, molt ben acompassa-
des, excel·liren per la seva 
tanta nitidesa i perfecció en 
la dicció.

JAUME PLANAS

Concert “El temps de Nadal”

El públic que gairebé omplia 
l’Església Gran així ho va en-
tendre amb prolongats aplau-
diments a cada interpretació. 
Ell en agraïment ens tocà 

com a bis la Tocata i Fuga 
en re menor de J. S. Bach, 
obra que ja acostuma a ser 
tradicional en aquest con-
cert del temps nadalenc. És 
una composició que té molt 
treballada i que executa de 
forma magistral. Fou un 
concert per recordar durant 
molt temps.
La presentació i els encer-
tats comentaris anaren a 
càrrec d’Antoni Mirada. Jor-
di Balsells i Josep Aguilera 
feren una acurada trans-
missió a través de la pan-
talla instal·lada en el pres-
biteri.
Aquest concert l’ha orga-
nitzat l’Institut Municipal de 
Cultura de la nostra ciutat 
al front del qual hi ha el se-
nyor Josep Miserachs qui 
excusà la seva assistència. 
Hi assistiren l’alcalde de la 
ciutat senyor Marc Castells 
acompanyat del regidor se-
nyor Jordi Segura.



MÚSICA / LA VEU

Dissabte vinent, dia 4 de ge-
ner, a les 9 del vespre, tindrà 
lloc a la Basílica de Santa 
Maria d’Igualada un excepci-
onal  concert que no es troba 
emplaçat en cap dels festivals 
ni cicles actuals de música 
de la ciutat. Es tracta de la 
interpretació de la Missa n.2 
en mi menor d’Anton Bruck-
ner, a càrrec del  Cor Bruck-
ner de Barcelona, ampliada 
amb cantaires participatius, i 
acompanyada per la secció de 
vent de l’Orquestra Terres de 
Marca, tot sota la direcció de 
Josep Miquel Mindán. El con-
cert es realitza  en motiu de 
la conmemoració del Xè ani-
versari del Cor Bruckner, que 
té com a directora titular Júlia 
Sesé, que també és actual-
ment directora del cor igualadí 
de veus blanques,  Exaudio, 
i que està tenint una brillant 
trajectòria atès que en pocs 
anys s’ha situat en primerís-
sima fila entre els millors cors 
catalans, capaç d’interpretar 
importants repertoris d’am-

plitud  sonora  i de gran risc 
amb excel·lents resultats, com 
serà el cas d’aquest concert i 
d’aquesta obra.   Anton Bruc-
kner (1824-1896), compositor 
austríac, dels principals expo-
nents del darrer romanticisme 
germànic, d’un estil personal 

molt peculiar, dens i enigmà-
tic , conegut principalment per 
les simfonies, misses i motets, 
compon la Missa en mi menor 
per a un reduït nombre d’intru-
ments, tot ells de vent; l’obra 
forma part d’un grup de tres 
misses, les més conegudes, 

Dissabte, concert del Cor Bruckner de Barcelona 
i l’orquestra Terres de Marca a Santa Maria

escrites en la dècada del 1860 
i revisades al final de la seva 
vida.
Val a dir que el mateix concert 
fou interpretat el passat 22 de 
desembre a l’Esglèsia de Nos-
tra Senyora de Pompeia de 
Barcelona, acompanyat amb 

Interpretació del concert de la Missa en mi m de Bruckner, amb el Cor Bruckner i l’Orquestra Terres de Marca a Barcelona el passat 22 
de desembre

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

Un dels versos més bells que mai no s’havien dedi-
cat a una illa els va escriure un bon dia Constantino 
Kavafis. Una poesia que tenia com a font inspiració 
la bella i tranquil.la “Ithaca”, aquella Illa Jònica que 
Homer va fer famosa en convertir-la en la pàtria 
d’Ulisses, el seu heroi de l’Odissea; la destinació on 
la fidel Penélope va esperar pacientment el seu re-
torn, després de la guerra de Troia. Així, les parau-
les del poeta expliquen als homes que: a la vida, 
cal posar-se en camí i perseguir amb tenacitat un 
objectiu. Ítaca és el destí, i sempre ha d’estar en la 
ment de cadascú.
Avui, lluny de ser la típica illa turística, Ítaca se’t pre-
senta, dividida en dues parts per una estreta cadena 
muntanyosa, com a una de les set illes que formen 
el grup de les Jòniques, que està separada de Ke-
falonia per una escapçada estria marítima; un destí 
un xic rebuscat al qual s’hi ha d’anar expressament. 
D’una banda, la zona sud. L’altra, la nord, l’Illa és de 
petites dimensions, amb els típics pobles de mari-
ners i les construccions característiques, però no li 
manquen ni un esplèndid embolcall muntanyenc, 
ni una generosa vegetació ni unes platges paradi-
síaques desdibuixades per unes captivadores ca-
letes; un entorn de Natura quasi immaculat que et 
suggereix uns encalmats passeigs per un món de 
màgia i de quimèriques il.lusions.
No més d’un centenar de quilòmetres quadrats 
d’una escarpada costa, d’irregulars roquissars ani-
mats per verdes oliveres, t’acompanyen per uns 
generosos conreus de vinyes per a donar-te la ben-
vinguda quan t’hi arribes, amb el ferri procedent 
de Cefalònia. Qualsevol parada marítima al llarg 
del llevant d’aquesta costa calcària, et transportarà 

per aquells relats èpics de les misterioses i fascinants 
aventures d’Ulisses per la Mediterrània, entrellaçades 
i infinites com la pròpia tela de la seva esposa Pené-
lope. I, accessibles exclusivament amb vaixell, pobla-
cions tan captivadores com Vathy, la capital i el port 
més gran d’Ítaca, emmarcada en una profunda badia 
amb  forma de mitja lluna, que de lluny et deixa ende-
vinar les ruïnes d’una antiga fortificació inexpugnable 
del segle XVIII. Les seves precioses casetes, l’església 
d’Agios Georgios i una restaurada Catedral de Katha-
riotissa són els reclams més preuats per a una mirada 
atenta.
Després, terra endins, una sensual carretera que tra-
vessa l’illa cap al nord t’acompanya fins a Frikes, una 
pintoresca població típica amb una increïble platja 
quasi solitària. Una altra parada, un xic al sud-est és 
Kioni, una adorable poblet amb una estupenda platja 
d’aigües cristal.lines; emplaçaments tots dos que no 
resten importància a una ancestral Gruta de les Ni-
mfes, als frescos de l’Església de Paleochara, al Temple 
d’Anoghi o al Monestir de la Verge Kathariotissa, amb 
una impressionant vista sobre tota l’illa.

Ítaca. Aquell record de tornar a sentir el mar de l’Odissea.

l’Orquestra Terres de Marca, i 
per la Jove Orquestra Nacio-
nal de Catalunya el dia 30 de 
desembre  a Salou. També cal 
dir que en aquesta producció 
hi participen nombroses veus 
anoienques, unes que formen 
part d’aquest prestigiós cor i 
d’altres que hi participen pun-
tualment com a cantaires par-
ticipatius.
El concert és organitzat per  
Contrapunt, Plataforma per a 
la promoció d’activitats mu-
sicals, branca musical de 
l’entitat, Contrapunt, Accions 
Culturals, i hi col·labora l’Ajun-
tament d’Igualada i la Parrò-
quia de Santa Maria. El preu 
de l’entrada serà de 12 euros, 
però podreu adquirir entrades 
anticipades a 10 euros dirigint-
vos durant la setmana i fins di-
vendres al migdia  a Llegim...? 
Llibreria. Les entrades per la 
mainada i joves entre 7 i 14 
anys seran a meitat de preu 
(6 al moment del concert i 5 
anticipades) i serà gratuït pels 
menors de 7 anys. 
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DIVENDRES 3

CANTADA DE NADALES I 
CANÇONS
- Igualada 
Cantada de nadales i cançons 
gastronòmiques a càrrec de al 
Cora Mig To.
Divendres a les 9 del vespre a 
l’església dels Caputxins.

MÀGIA
- Masquefa 
Espectacle de màgia amb el 
mag Agustí Miró.
Divendres a les 5 de la tarda a 
la Biblioteca de Masquefa.

TALLER DE MANUALITATS
- Calaf 
Taller de manualitats per a in-
fants de 4 a 12 anys.
Divendres a les 4 de la tarda a 
la Sala Felip.

DISSABTE 4

CONCERT DE REIS
- Capellades 
Concert a càrrec de la Coral 
Xeremell.
Dissabte, a les 6 de la tarda al 
teatre de la Lliga. 

DIUMENGE 5

CONEIX EL MUSEU DE LA 
PELL
- Igualada 
Cada primer diumenge de mes, 
visita guiada i gratuïta a tots els 
espais dels Museu de la pell i a 
cal Granotes.
Diumenge, a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

PASTORETS
- Igualada 
Els somni dels dos vailets en 
una nit màgica com és la de 
Nadal. Nova representació dels 
Pastorets de l’esbart Igualadí.
Diumenge, a 3/4 de 12 del matí 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

CAVALCADA DE REIS
- Igualada 
Cavalcada de Reis d’Igualada 
amb sortida des del passeig 
Verdaguer i actuació de les 
bandes que acompanyen el se-
guici.
Diumenge, a 1/4 de 6 de la tar-
da des del Passeig Verdaguer.

DEL REVÉS
- Piera 
Espectacle musical adreçat a 
famílies, amb 3 músics i una 

actriu que fan un viatge a través 
de les músiques de l’hemisferi 
Sud.
Diumenge a les 12 del migdia al 
Teatre Foment.

PESSEBRE VIVENT
- Vilanova del Camí 
Representació del pessebre vi-
vent a càrrec dels nens i nenes 
de la Catequesi.
Diumenge al carrer Major.

DILLUNS 6

FIRA DE REIS
- Igualada 
Fira de Reis i d’antiguitats.
Dilluns des de les 9 del matí al 
Passeig Verdaguer.

DIJOUS 9

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “Con-
tes de traginers” de M. Angels 
Gual. La presentació anirà a 
càrrec de Maria Enrich i Magí 
Molas.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS EXPOSICIONS

PEDRA, PAPER, MEMÒ-
RIA
Exposició de Xavier Jansana 
Del 26 d’octubre fins al gener 
al Museu Molí Paperer de Ca-
pellades.

SEDA NATURAL PIN-
TADA A MÀ
Carme Balcells
Un conjunt de peces úniques, 
acolorides, lleugeres, volà-
tils... 
Del 29 d’octubre a l’11 de ge-
ner al punt de lectors de la Bi-
blioteca Central.

NATURES MORTES, 
IGUALADA VIVA
Neus Brunet
Exposició d’olis. 
Del 23 de novembre al 6 de 
gener a NIvell 43 - Vad’Art (c. 
Sant Magí, 46).

PROJECTES FINALS
Mostra de treballs del Projec-
te final dels alumnes del cicle 
formatiu de grau superior de 
Gràfica Publicitària de l’EMA 
Gaspar Camps. 
Del 5 de desembre al 8 de ge-
ner a l’Empremta de Gràfiques 
Vilanova.

CAMINS DE  TROBADA
Ana M. Marín Gálvez
Exposició d’escultures. 
Del 5 de desembre al 7 de ge-
ner a la sala d’exposicions del 
Museu del Traginer.

ANTOLÒGICA JOSEP 
COSTA SOLÉ
Exposició antològica sobre 
aquest il.lustre capelladí. 
Del 8 de desembre al 6 de ge-
ner a les Voltes de Casa Bas.

MÚSICA DE NADAL
Mostra de partitures, peces 
musicals i cançons en formats 
diversos i cançoners de Na-
dal. 
Del 13 de desembre al 4 de 
gener al vestíbul de la Biblio-
teca Central.

ACUDITS D’EN VIVES
Recull de dibuixos que en Jo-
sep Vives va anar penjant a 
l’aparador de la seva sabate-
ria durant gairebé trenta anys. 
Del 19 de desembre al 19 de 
gener al Portal del Llevador.

MIRA QUE SÓN BÈSTI-
ES
Veniu a passejar per aquesta 
exposició d’històries d’animals 
que han passejat per la litera-
tura infantil i juvenil. 
Del 20 de desembre al 10 de 
gener a la Biblioteca Central 
d’Igualada.

DIORAMES I PESSEBRES 
DEL MÓN
Exposició de Joan  Escala i 
Soteras de diorames i pesse-
bres d’arreu del món. 
Del 25 de desembre al 12 de 
gener al Taller de Pessebre (c. 
Sant Francesc, 102).

DE LA NATURA AL PA-
PER I DEL PAPER A LA 
NATURA
Exposició de la FAD. 
Del 21 de desembre al 9 de 
febrer al Museu Molí Paperer.

OASI
Pasqual Adolfo i Blanca Soler.
Gravat, escoltura, pintura, ce-
ràmica i tèxtil sobre el desert i 
els seu oasis. 
Del 3 al 19 de gener a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

ISAAC ASIMOV
Si pensem en literatura de ci-
ència ficció és impossible no 
pensar en Isaac Asimov. La 
seva visió de futur, les seves 
consideracions sobre els ro-
bots i la robòtica han deixat 
una forta empremta. 
Del 2 al 31 de gener a la Bibli-
oteca de Piera.

BEST SELLERS PER DES-
COBRIR
El best seller literari és un lli-
bre que gràcies a l’acceptació 
del públic i al nombre d’exem-
plars venuts passen a ser su-
pervendes. En coneixes algun 
d’infantil? El diari de Greg, Ge-
rónimo Stilton, Manolito Gafo-
tas... 
Del 2 al 31 de gener a la Bibli-
oteca de Piera.

COMPOSICIONS ONÍ-
RIQUES
La major part dels collages 
que trobareu a l’exposició evo-
quen imatges oníriques o ple-
nes de fantasia, surrealistes i 
abstractes, peces i obres fetes 
amb creativitat que s’acompa-
nyen de moltes fotografies per 
triar. 
Del 3 al 31 de gener a la Bibli-
oteca de Piera.

ELS ANIMALS I LA NA-
TURA
La Paula presenta una expo-
sició de dibuixos dels animals 
que més li agraden. L’entorn 
on viuen i la natura que els en-
volta.
Del 3 al 31 de gener a la Bibli-
oteca de Piera.
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Durant les festes nadalenques 
d’aquest any els amics del fa-
mós i més gran amb números 
de socis d’un club, el Super3, 
passaran pel Teatre Victòria 
de Barcelona per fer gaudir de 
valent a tots els nens i pares 
amb el seu primer musical da-
munt d’un escenari teatral.
El Super3 de Televisió de Ca-
talunya, en col·laboració amb 
Dagoll Dagom, presenta “Su-
per3: El Musical”, un especta-
cle de nova creació que s’ha 
estrenat aquest desembre al 
Teatre Victòria de Barcelona. 
Protagonitzat pels coneguts 
personatges de la família del 
Super3 i les seves populars 
cançons, el musical promet 
moltes emocions i molta co-
mèdia en una història que ens 
endinsa en un castell embrui-
xat...

La història:
La Mildred, l’aranya gegant de 
la Lila, ha estat segrestada pel 
Senyor Pla, que la té tancada 
en un castell embruixat. La fa-
mília del Super3 viatja fins al 
castell per alliberar-la. Toc toc! 
S’obre una gran porta: “Enda-
vant, súpers... benvinguts al 
castell embruixat!” 

CARLES MUNTANER

Club Súper 3. El musical

Així s’inicia una aventura que 
converteix el Teatre Victòria en 
un castell embruixat que posarà 
al límit la nostra família com mai 
s’havia vist fins ara. Una histò-
ria de superació i d’amistat, de 
somnis i reptes. Una història 
terroríficament divertida, que 
està a punt de començar...
Liderats per la valentia de la 
Lila, la família del Super3 va 
descobrint tots els secrets que 
amaguen les màgiques i mis-
terioses habitacions del castell. 
Familiaritzada amb monstres i 
fantasmes, la Lila esperona la 
família a superar proves i tram-
pes per tal d’alliberar la Mildred.  
Resumint : Aquest espectacle 

és Super recomanable per a 
tothom, del més gran al mes 
petit. Els actors interactuen 
amb el públic donant encara 
més vida aquest musical, el 
públic més petit no para de 
cridar, riure i cantar els temes 
més coneguts del Club durant 
els 60 minuts que dura l’es-
pectacle, el temps necessari. 
En  definitiva val la pena no 
perdre-se’l ,i com dirien ells: 
Súpers, encara hi sou a temps 
per anar a veure aquest musi-
cal, ja que no té data de sorti-
da, tot dependrà de l’èxit i de 
moment en té, i molt, ja que 
cada funció penja el cartell 
d’exhaurides les localitats.  



Estrena a Igualada •  La vida secreta de Walter Mitty

RAMON ROBERT.-

Ben Stiller, molt conegut per 
algunes peŀlícules còmiques 
estrenades els darrers anys, 
és el director i protagonista 
de La vida secreta de Walter 
Mitty, nova versió d’un clàssic 
del cinema americà realitzat 
per 
Norman Z. McLeod, en la que 
Danny Kaye va fer el paper 
principal. Aquella peŀlícula, a 
l’igual que aquesta, està ins-
pirada en un relat de James 
Thurber. S’hi relata la increï-
ble historia d’un tímid empleat 
d’una editorial de Nova York, 
Walter Mitty, el qual aconse-
gueix evadir-se de la seva 
grisa existència imaginant que 
és el protagonista de grans 
aventures. Un dia, el seu som-

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

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

Gloria Serra  (Jorba)- Albert Bacardit (Igualada)
Mª Rosa (Carme) - Esther Amat (Igualada)

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de desembre són:

ni es fa realitat quan coneix a 
una misteriosa dona que l’im-
plica en una perillosa missió.
Amb un repartiment en el que 
a més de Ben Stiller  trobem 
a Kristen Wiig, Adam Scott, 
Patton Oswalt, Sean Penn i 
la veterana Shirley Maclai-
ne, aquesta peŀlícula barreja 
la fantasia surrealista amb 
la  comèdia graciosa (i una 
mica ximple) i commovedora. 
Tracta de les aspiracions d’un 
home comú i els seus deliris. 
Hi ha humor, hi ha emocions, 
hi ha vitalisme i aventura. Es 
una peŀlícula pensada per el 
consum de les grans audièn-
cies. De fet, ha tingut molta 
bona acceptació comercial ar-
reu on s’ha estrenat.

Cinema
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Les fantasies de Walter

Estrena a Igualada •  Tres bodas de más

RAMON ROBERT.-

S’estrena conjuntament a 
unes tres-centes pantalles 
espanyoles la comèdia Tres 
bodas de más, realitzada pel 
jove cineasta barceloní Javier 
Ruiz Caldera, del qui ja conei-
xíem Spanish movie i Promo-
ción fantasma, peŀlícules que 
van obtenir una molt bona re-
captació de taquilla. 
Interpretada per Inma Cuesta, 
Rossy de Palma, Quim Guti-
érrez, María Botto, Berto Ro-
mero i Paco León, Tres bodas 
de más centra el seu divertit 
argument en el personatge de 
Ruth (Inma Cuesta), una jove 
investigadora d’una universi-

Comèdia de casament

tat, la qual assisteix als suc-
cessius casaments dels seus 
ex, els tres homes de la seva 
vida. Serà un còctel explosiu 
per Ruth, que haurà d’afron-
tar al seu passat i decidir amb 
qui vol compartir el seu futur. 
Com es va publicar en un di-
ari d’abast nacional, aquesta 
peŀlícula “transita entre la co-
mèdia bèstia dels Farrelly, el 
romanticisme i les decadents 
camises hawaianes d’Alexan-
der Payne”. En general, els 
crítics han valorat molt positi-
vament aquesta nova comè-
dia de Ruiz Caldera, per cert 
rodada en localitzacions de 
Castelldefels i Terrassa.

Estrena a Igualada •  El viaje de Bettie

RAMON ROBERT.-

Als seus 70 anys, i després 
d’una llarga carrera en la que 
ha assolit importants premis 
i ha treballat amb els millors 
actors i els més reputats rea-
litzadors (Buñuel, Demy, Raul 
Ruiz, De Oliveira, Techiné, 
Monicelli, Truffaut, Corneau, 
Lelouch, Melville, Risi, Fer-
reri, Polanski, Chabrol), la 
francesa Catherine Deneuve 
segueix sent una dona jove i 
atractiva. I una actriu excep-
cional, disposada a fer tota 
mena de papers. Ara la retro-
bem a El viaje de Bettie, una 
comèdia dramàtica en la que 
ha estat dirigida per una poc 
coneguda realitzadora pari-
senca, Emmanuelle Berçot.
En aquesta nova pel.lícula, 
Deneuve interpreta a una 
dona fastiguejada de la vida 
que porta. Aquesta decideix 
un dia abandonar-ho tot, po-
sar-se a la carretera i fugir 
sense rumb definit. Però aviat 
rebrà una trucada de la seva 

Catherine Deneuve, encara jove

filla, que li demana ajuda. De-
neuve és el cor i l’anima de la 
peŀlícula. Transcrivim un co-
mentari sobre ella, aparegut 
a Variety:  “Deneuve podria 

interpretar aquest paper fins i 
tot adormida, el que fa que si-
gui encara més gratificant que 
estigui totalment en sintonia 
amb el material dramàtic”. 



IGUALADA YELMO CINES ABRERA 3D

EL HOBBIT. LA DESOLACION DE SMAUG
Estats Units. Aventures mitològiques. De Peter Jackson. Amb Martin 
Freeman, Ian McKellen i Richard Armitage. En companyia del mag 
Gandalf i de tretze nans, Bilbo emprèn un viatge a través del país dels elfs 
i els boscos dels trolls, des de les masmorres dels orcs fins a la Muntanya 
Solitària, on el drac Smaug amaga el tresor dels Nans. En les profunditats 
de la Terra, troba l’Anell Únic, que haurà de causar tantes batalles. ***

TRES BODAS DE MAS
Espanya. Comèdia. De Javier Ruiz Caldera. Amb Inma Cuesta, Rossy de 
Palma, Quim Gutiérrez i María
Botto. Ruth, una jove investigadora, no aconsegueix trobar la seva mitja 
taronja, però accepta assistir als  successius casaments dels seus ex. Un 
al·lèrgic al compromís, un surfista passat de rosca i un transsexual. Un 
còctel explosiu per Ruth , que haurà d’enfrontar al seu passat i decidir 
amb qui vol compartir el seu futur. ESTRENA

EL VIAJE DE BETTIE
França. Comèdia dramàtica. D´Emmanuelle Berçot. Amb Catherine 
Deneuve, Nemo Schiffman i Gérard Garouste. Una dona ja madura, 
fastiguejada de la vida que porta, decideix un dia abandonar-ho tot, 
posar-se a la carretera i fugir sense rumb definit. Però aviat rebrà una 
trucada de la seva filla. ESTRENA

LA VIDA SECRETA DE WALTER MITTY
Estats Units. Comèdia. De Ben Stiller. Amb Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam 
Scott ,Shirley MacLaine i  Sean Penn. El tímid empleat d´una editorial 
aconsegueix evadir-se de la seva grisa existència imaginant que és el 
protagonista de grans aventures. Un dia, el seu somni es fa realitat quan 
coneix a una misteriosa dona que l´implica en una perillosa missió. ***

TOTS VOLEM EL MILLOR PER A ELLA
Catalunya. Drama. De Mar Coll. Amb Nora Navas, Valeria Bertuccelli, Clara 
Segura, Pau Durà i Àgata Roca. Nora Navas dóna vida al personatge de 
Geni, la qual, després de patir un accident de cotxe i amb l´ajuda de la 
seva família, intenta reprendre la seva vida anterior encara que no amb 
gaire èxit. Parlada en català. ***

CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS
Estats Units. Animació. De Barry Cook i Neil Nightingale.  Film d’acció en 
viu i CGI basat en la popular minisèrie sobre la prehistoria  Caminant entre 
Dinosaures. La produeix James Cameron i fa servir la mateixa tecnologia 
que amb Avatar. ***

EL ULTIMO CONCIERTO
Estats Units. Drama. De Yaron Zilberman. Amb Philip Seymour Hoffman, 
Catherine Keener i Christopher Walken. Després de 25 anys recollint èxits i 
gaudint de fama mundial, i en plena preparació d´un concert per celebrar 
el seu quart de segle professional, el futur d´un quartet de corda de 
Nova York rep un cop dur que pot posar en dubte la seva supervivència. 
La incertesa sobre el seu futur s´apoderarà del quartet, donant curs a 
emocions reprimides, egoismes i retrets que posaran en dubte anys 
d´amistat i col.laboració professional. ****

EL UNICO SUPERVIVIENTE
Estats Units. Bèl·lica. De Peter Berg. Amb Mark Wahlberg, Taylor Kitsch i 
Ben Foster. Adaptació cinematogràfica d´un llibre de memòries de Marcus 
Luttrell, en el qual relata les seves experiències a l’Afganistan durant el 
2005 . En plena guerra, a ell i a altres marines els va ser encomanada la 
missió de liquidar un líder terrorista. Però la situació es va complicar quan 
els talibans els van parar una emboscada. ESTRENA

KURSAL 1 
CAMINANDO ENTRE 
DINOSAURIOS (apta)
Dies 4-6                             4:00/6:00
Dies 3-7-8-9        6:00

KURSAL 1
LA VIDA SECRETA DE WALTER 
MITTY (7 anys)
Dies 3-4-6-7-8-9            8:00/10:30

KURSAL 2
3 BODAS DE MAS (12 anys)
Dies 4-6                             4:15/6:15/8:15/10:30
Dies 3-7-8-9            6:15/8:15/10/30

KURSAL 3
EL HOBBIT: LA DESOLACION 
DE SMAUG (12 anys)
Dies 3-4-6-7-8-9                          5:00/7:45

KURSAL 3
TOTS VOLEM EL MILLOR PER A 
ELLA (en català)
Dies 3-4-6-7-8-9                          10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: LE WEEK-END

CASAL 
EL ULTIMO CONCIERTO  (7 
anys) Estrena a la comarca
Dilluns: 18:00
EL VIAJE DE BETTIE (12 anys) 
(Estrena)
Diumenge: 19:45

1/ FROZEN (apta)
Dv. Ds i Dll.: 15:50/18:10/20:20
Dg.:12:00/15:50/18:10/20:20
Dm a Dj.: 17:30/19:40
1/ ISMAEL (apta)
Dv. a Dll.: 22:30
Dm. a Dj.: 21:50

2/CAMINANDO ENTRE 
DINOSAURIOS (apta) 
Dv. Ds i Dll.: 16:00/18:00
Dg.:12:10/16:00/18:00
Dm a Dj.: 17:40
2/ SAMURAI (7 anys)
Dv. a Dll.: 19:50
Dm a Dj.: 20:30
2/ SAMURAI 3D (7 anys)
Dv. a Dll.: 22:15

3/PARANORMAL ACTIVITY (16 anys) 
Dv. Ds i Dll.: 16:45/18:45/20:45/22:45
Dg.:12:10/16:45/18:45/20:45/22:45
Dm a Dj.: 17:45/19:45/21:45

4/EL HOBBIT (12 anys)  
Dv. Ds i Dll.: 15:30/21:50
Dg.: 11:30/15:30/21:50
Dm a Dj.: 20:40
4/EL HOBBIT 3D (12 anys)  
Dv. a Dll.: 18:40
Dm. a Dj.: 17:40

5/MEDICO (12 anys)
Dv. a Dll.: 16:00/19:00/22:00
Dm a Dj.: 18:00/21:00
5/LOS JUEGOS DEL HAMBRE 2 (12 
anys)
Dg.: 11:50

6/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 (apta)
Dv. Ds i Dll.: 16:10/18:20
Dg.: 11:30/16:10/18:20
Dm a Dj.: 18:00
6/3 BODAS DE MAS (12 anys) 
Dv. a Dll.: 20:20/22:25
Dm. a Dj: 20:00/22:00

7/FREE BIRDS (apta)
Dg.: 11:45
7/FUTBOLIN (apta)  
Dv. a Dll.: 15:40/17:50
Dm. a Dj.: 18:15
7/WALTER MITTY (7 anys)
Dv. a Dll.: 20:00/22:20
Dm. a Dj.: 20:45

8/ EN SOLITARIO (7 anys)
Dv. Ds i Dll.: 16.30/18:30/20:30/22:35
Dg.: 12:00/16:30/18:30/20:30/22:35
Dm a Dj.: 17:30/19:30/21:30

SANT MARTÍ DE TOUS

Cartellera42
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ROMÀ CASANOVA

La família, lloc de transmissió 
del tresor de la fe

Bisbe de Vic

ROSA ROBERT TORNÉ

Igualada, gener  de 2014

Vídua en primeres núpcies de Josep Dalmases Palomas
i en segones núpcies de Joaquim Mir Llacuna

Retornà a la casa del Pare el passat dimecres dia 1 a l´edat de 92 anys. 
                                                  

  A.C.S.

Els seus familiars volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 
tingué lloc el passat dijous dia 2  a l’oratori del Tanatori.

En record de

Pepita Badia Figueras

Igualada Gener de 2014

Ha mort cristianament  el passat diumenge dia 29 de desembre a l´edat de 91 anys 
                     A.C.S.
Els seus estimats:  �lls, Miquel i Neus, Anna i Feliu, Assumpció i Jaume; néts, Marc i 
Anna, Ricard i Lourdes, Joan i Laia, Sandra, Sara, Laura i Ferran; besnéts, Roc, Mar i Bru; 
Sras. Trini i Montse  i  demés familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família 
volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el 
passat dimarts dia 31  de desembre a la parròquia de la Sagrada Família.

En record de

vídua d’Antoni Vila Mensa

Funerària Anoia, S.L.

Mariano Abadías Asín
Vidu de Joana Torralba Solé

Traspassà la seva ànima al Senyor el passat diumenge 
dia 29 de desembre a l’edat de 92 anys.

A.C.S.

En record de

Igualada, gener de 2014Funerària Anoia, S.L.

Els seus estimats: a�llada Nuri; germanes, Paquita i Rosario; nebots cosins i família tota, volem 
expressar les més sinceres gràcies per les mostres de dol rebudes. L’acte de comiat tingué lloc el 
passat dilluns dia 30 a la parròquia de la Sagrada Família.

Els bisbes de Catalunya a 
l’inici de l’Advent vam publi-
car una carta pastoral adre-
çada a tots els membres de 
les nostres diòcesis. És com 
una pluja suau que amara la 
terra, el que volem fer amb 
els documents senzills que 
anem fent públics amb la in-
tenció d’il·luminar els fidels 
catòlics en aquelles qüesti-
ons que pensem importants 
en els moments que estem 
vivint.
Un tema que ens preocupa i 
que és fonamental per a una 
Església viva en el present i 
futur del nostre país és el de 
la Nova Evangelització. El 
mateix títol d’aquest docu-
ment, Transmetre el tresor 
de la fe, ja ens dóna a conèi-
xer quina és la seva intenció: 
animar tots els cristians a ser 
transmissors de la fe cristi-
ana. Després de l’Any de la 
Fe, en què hem redescobert 
la meravella de la fe cristia-
na centrada en Jesús, ha de 
néixer en nosaltres el neguit 
de dur la fe a la porta del cor 
dels nostre germans, perquè 
també ells puguin, amb tota 
llibertat, donar la resposta 
pròpia de l’obediència de la 
fe.
En el diumenge després de 
Nadal, dins la seva octava, 
celebrem la festa de la Sa-
grada Família.
Les nostres mirades s’adre-
cen a la santa família de 
Natzaret i, emmirallant-nos-
hi, mirem també les nostres 
famílies i les famílies de tot 
el món.
La família és fonamental per 
al futur de la humanitat.
Quan l’Església, tota ella i 
els seus pastors en particu-

lar, parla de la família, no pot 
fer res més que fer-ho des de 
la mirada de Déu que crea 
l’home i la dona i els fa el do 
de l’amor mutu amb un sig-
nificat fecund. La família neix 
d’aquesta unió de l’home i la 
dona, l’amor dels quals és fe-
cund amb el do dels fills.
La família cristiana és crida-
da a ser enmig del món testi-
moni de l’amor de Déu. Quan 
la fe cristiana regna en el cor 
dels membres d’una família i 
es manifesta en l’amor com-
passiu i misericordiós, en el 
lliurament i el perdó, conver-
teix aquesta família en porta-
dora d’esperança. L’esperan-
ça és la virtut que el nostre 
món necessita. La família 
oberta a la vida generosa és 
per ella mateixa portadora 
d’esperança per a la socie-
tat que no acaba de trobar la 
font de l’alegria.
Els bisbes de Catalunya, en 
el document abans esmen-
tat, parlem de la responsabi-
litat originària de la família en 
la transmissió del tresor de la 
fe. I entre altres coses diem: 
«És veritat que costa man-
tenir un perfil educatiu propi 
enmig d’un ambient general 
que veu la fe com a inneces-
sària, com una pura il·lusió, 
un assumpte de temps pas-
sats que poca cosa pot apor-
tar als futur dels fills. Cons-
cients dels obstacles, volem 
demanar als pares i mares 
cristians que no desisteixin 
dels compromisos acceptats 
en la celebració del baptisme 
dels seus fills i que estiguin 
segurs que, quan ajuden els 
seus fills a creure, els ajuden 
a viure, a ser persones bo-
nes» (núm. 18).

PER  ESQUELES
www.publianoiadisseny@gmail.com

Tel. 93 804 24 51
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Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

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

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual

Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

EXCUSES
Amb l’inici d’un nou any, 
és moment de nous pro-
pòsits però també de pas-
sar revista a tots aquells 
que no s’han acomplert. 
Recordem quan just es-
trenant el 2013, vàrem 
decidir que deixaríem de 
fumar, que faríem dieta, 
que estudiaríem anglès o 
informàtica. Però és clar, 
no he pogut deixar de fu-
mar perquè he patit molt 
estrès, no faig dieta per-
què no tinc força de volun-
tat i posar-me a estudiar, 
impossible amb el cares 
que estan les acadèmies. 
Però , cap problema, m’ho 
torno a proposar per al 
2014, i si no, per al 2015.
És ben clar que hi ha algun 
obstacle que m’impedeix 
assolir aquests propòsits i 
fins que no el descobreixi, 
seguiré amb les mateixes  
tronades excuses any 
rere any. Per esbrinar-ho 
, em podrà  ser útil fer-me 
algunes  preguntes: Fins 
a quin punt desitjo asso-
lir-ho, o estic condicionat/
da pel meu entorn?  A què 
no estic disposat/da a re-
nunciar per assolir  el meu 
propòsit? Quins obstacles 
em poso jo mateix/a?.  
Per a  formular uns bons 
propòsits per al 2014. 
Caldrà  connectar  amb el 
desig intern d’assolir-los, 
caldrà acceptar algunes 
renúncies i caldrà en-
tendre els obstacles que 
m’imposo jo mateix/a.  
Probablement així em  
quedaran uns propòsits 
molt  minsos, però ben 
segur que  ja no em cal-
dran més excuses per 
a quan s’acabi el 2014. 



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

El gourmet

45DIVENDRES
3 de gener de 2014

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.

RestaurantRestaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA
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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

Nou horari d’hivern del restaurant
-Obert tots els dies de la setmana al vespre 
(excepte diumenges)
-Obert dissabtes i diumenges al migdia
-Per grups o empreses als migdies, amb reserva prèvia.

Crta. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, km 0.9     08719 JORBA Barcelona
Telèon 93 801 91 79            Fax 93 803 69 05          hotel@moliblanchotel.cat

Preparació:
Bullim en primer lloc la col i la patata amb aigua i una mica de sal, ho 
colem i reservem.
Seguidament, en una paella amb oli d’oliva, sofregim els alls tendres, 
tallats petits i la cansalada a dauets molt petitons. Quan la cansalada 
és rosseta hi afegim una mica de botifarra negra esparracada i a 
continuació la col i patata molt ben escorregudes.
Amb l’ajuda d’una forquilla o espàtula anem fregint, trinxant i 
remenant tot plegat i li donem forma de truita.
També podem presentar el plat utilitzant un motlle per donar-li la 
forma que vulguem, a gust del consumidor, encara que en la recepta 
tradicional és en forma de truita.
Per acabar, afegim a sobre el Trinxat uns trossos de rosta ben cruixent 
de cansalada que haurem cuit al forn o fregit amb una mica d’oli 
d’oliva.

Ingredients per 4 persones: 
1 kg - Patates
1 - Col d'hivern
1 botifarra negra
Alls tendres
4 talls - Cansalada viada
Oli
Sal
Aigua

La recepta de Trinxat de la Cerdanya

Barri dels Vivencs 1,  La pobla de Claramunt.
 Barcelona. Tel: 938 08 60 11

 Obrim 
el 27/12/13

�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

Tanquem per vacances el 23/12 i obrim el 7/1 /2014
Bones Festes a tothom!
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Contactes

Orientales
Jovenes y
guapas

Masajes+
Comp.

Particular
24h. 

Copa Gratis

Igualada
658 361 130

De 8 de la mañana 

a 12h. de la noche

Tel. 632 145 494

ASIÁTICAS - JAPONESAS  - 
ORIENTALES- COREANAS 
• CHICA  NUEVA
 

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA DE TAIWAN 
 • MASAJES
Máxima discreción
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ClassificatsClassificats

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

Horòscop
“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT                                                                                            

608 93 95 29. 806 552 353.
www.facebook.com/Aurora Cartas Tarot
aurora-horoscop@hotmail.com

S.A.

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES

EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30

TRABAJAR DESDE CASA
www.trabajar ya.com

Tel. 931 000 110

ES LLOGA OFICINA A CALAF 
Completament adequada .Amoblada.Molt 

bona situació 90m2.Preu lloguer 200€

Tel. 608 46 38 29
ES LLOGA CASA AL 

CENTRE D’IGUALADA
Amb jardí /hort . Interessats trucar:

93 803 01 69 

 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

ARTABAN, EL QUART REI MAG  
Diu la llegenda que els Reis que tenien que anar cap a Betlem en principi  eren 
quatre : Melcior, Gaspar,Baltasar i Artaban.  Aquests havien quedat  a Borsippa, una 
Ciutat  que va ser de l’antiga Mesopotàmia, per anar tots junts. 

Quan Artaban es dirigia cap aquesta ciutat pel camí es va trobar amb un vell vaga-
bund, el qual havia estat saquejat per uns lladres. Davant d’aquesta incidència,  el rei 
va interrompre  el seu viatge per atendre’l. Va guarir de les seves ferides i li va donar 
un diamant per ajudar-lo. 

A causa d’aquest contratemps,  Artaban va arribar tard al lloc de la cita. Els reis ja 
havien marxat deixant-li una nota que deia : No podem esperar més i hem de con-
tinuar el viatge. Segueix el camí pel desert i guia’t pel l’estel . 

Artaban va continuar el seu viatge però aquí també va tenir un altre contratemps. 
Quan va arribar a Judea no va trobar ni els reis ni el redemptor  sinó nombrosos  sol-
dats d’ Herodes . Va ser detingut 30 anys, a la presó de Jerusalem per voler salvar a 
un nen que anava a ser degollat per un soldat, segons les ordres d’ Herodes. Aquest 
doncs amb aquest sistema volia matar  al anomenat Messies, recent nascut.
És per tant que Artaban no va arribar a adorar i portar obsequis al petit Jesús.  

ÀRIES...   Moltes més atencions a la casa, decoració, compres etc. TREBALL:    Millor 
unes vacances.   DINERS:    Molts gastos. AMOR:    Desfruitaràs de l’amor i de la gent 
que estimes.   Sort,  7.

TAURE...  L’excés de preocupacions pels diners i per les despeses. TREBALL:     Mes 
viatges.    DINERS:    En manquen. AMOR:     Trobaràs en falta a una persona especial.    
Sort,   6.

BESSONS...Algú et decepcionara, viu millor la festa. TREBALL:     Un càrrec important.   
DINERS:   Gastos en el cotxe. AMOR:    Recordances del passat.    Sort,   8.

CRANC...  Viatges, vacances, trobades amb família i amics.  TREBALL:     Seràs un ma-
netes en tot.   DINERS:    Mes estabilitat. AMOR:    Moltes cargues familiars.   Sort,   7.

LLEO... Gaudiràs de la família durant aquest Nadal.  TREBALL:     T’actualitzaràs amb 
tot.   DINERS:    Bones inversions.  AMOR:    Mes complicitat amb qui estimes.   Sort,   5.  
  
VERGE...  Tens molts projectes per aquests dies, seràs un manetes. TREBALL: Millor 
unes vacances.   DINERS:    Compres personals. AMOR:     Una relació molt passional.   
Sort,   1.

BALANÇA... Cuidaràs molt més el físic i la teva imatge. TREBALL:  Millor unes vacan-
ces.   DINERS:    Et quedaràs sense. AMOR:     Una persona et pretén novament seràs 
feliç .   Sort,   3.

ESCORPÍ... Molts canvis a la teva vida, de vegades necessaris. TREBALL:    Moltes car-
gues.   DINERS:  Pocs. AMOR:     Una persona et decepcionara.   Sort,   9.

SAGITARI...     Seràs una persona molt misteriosa.  TREBALL:     Compenetraràs amb 
tothom. 
DINERS:    Molts gastos. AMOR:    Algú et decepcionara,  passa.  Sort,   9.

CAPRICORN...    Cansament psicològic,  necessites unes vacances.TREBALL:     Ets un 
crac.   DINERS:    Estabilitat. AMOR:     Una escapada romàntica.   Sort,   12.

AQUARI...     quilibraràs les energies, mes meditació. TREBALL:     Aconseguiràs fer el 
que 
t’agrada.  DINERS:   Especules molt. AMOR:     Molt bones relacions familiars.   Sort,    4.

PEIXOS...    Astúcia,  pressiones massa a qui no convé. TREBALL:     Millor unes vacan-
ces.   DINERS:   Gastos en regals. AMOR:      Tens de treballar mes aquet tema.   Sort,   5.

C. Ramon Martí, 49. 08510 Roda de Ter.
Tel. 93 854 11 69 - Fax. 93 850 04 78
e-mail: girbau@girbauconsulting.com

- Plans de gestió forestal.
- Direcció tècnica forestal.
- Legalització de fonts i pous.
- Termenals, cadastre i registre.
- Projectes agroindustrials.
- Certificat d'eficiència energètica.
- Venda de finques.
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GIRBAU
Oficina tècnica agrícola i forestal

www.girbauconsulting.com

PER 
PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
La casualitat ha volgut que 
després d’entrevistar dues bri-
llants alumnes de l’Escola d’Art 
Gaspar Camps, avui entrevisti 
a la fundadora i exdirectora 
de l’escola. En parlem perquè 
aquesta setmana Maria Àngels 
Gual presenta el seu llibre 
Contes de Traginers, segona 
part de la trilogia iniciada amb 
la Nit de Reis i que completarà 
amb un altre llibre dedicat a la 
Festa Major.
Llegint el llibre, m’adono que 
la Maria Àngels és una artista 
global. La coneixem especi-
alment per la seva capacitat 
gràfica, però és també una 
exceŀlent dona de lletres. Qui 
es pugui pensar que el conte  
és un gènere menor, està ben 
equivocat. Contes de Traginers 
recupera la tradició del conte 
a la vora del foc i a la vegada 
recupera antics costums vin-
culats als Traginers. El dia dels 
Tres Tombs, compraré el tortell 
i el llibre.
Per què ha fet un llibre de 
contes de traginers?
A través dels contes explico 
aspectes que he recuperat de 
la història de les tres festes 
més importants d’Igualada. 
Són contres de ficció o recull 
de contes tradicionals?
Són contes inventats que tenen 

una part imaginada i una altra 
de recuperació d’antigues tra-
dicions. Entre la realitat hi ha 
la Diligència o els traginers 
d’Igualada i Calaf que anaven 
fins a Portugal. I entre la ficció 
les petites històries que els 
passen. Barrejo històries de 
ficció amb aspectes històrics 
que realment han succeït. 
El més difícil va ser barrejar 
aquests aspectes de ficció 
amb la realitat.
On podrem trobar el llibre?
N’hem repartit per totes les lli-
breries d’Igualada. 
Ha tingut coŀlaboració de 
l’Antic Gremi?.
En Magí Molas em va animar 
i ajudar molt. També m’ha 
assessorat en els detalls dels 
dibuixos.
Les il·lustracions del llibre 
també són seves. Com se 
sent més còmoda, escrivint 
o dibuixant?
No ho sé. De fet durant l’època 
que vaig viure a Barcelona, 
vaig buscar feina d’iŀlustra-
dora, però en tornar a Igua-
lada ho vaig deixar córrer per 
dedicar-me a l’ensenyament. 
Escriure era una assignatura 
pendent i en jubilar-me m’hi 
puc dedicar.
És certa la creença que els 
traginers eren molt mal par-
lats?

Segons tots els indicis ho eren 
bastant. Poso algunes parau-
lotes als contes, però són molt 
suaus. Cercant renecs dels tra-
giners, m’he trobat amb alguns 
de molt divertits.... però impu-
blicables. 
El transport “de sang” va 
tenir una vigència de trenta 
anys. En canvi Igualada, 
que té caràcter industrial, és 
capaç de mantenir una tradi-
ció amb cavalls de dos-cents 
anys.
Sempre m’ho he preguntat. 
Penso que és sentir-se identi-
ficat amb uns lligams i tradici-
ons familiars. És saber seguir 
la tradició dels avantpassats 
que tenien il·lusió en una feina 
ben feta. Veig que l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada és una 

No hi ha manera d’estar tran-
quil. Ni tan sols els morts. No fa 
gaire al Cementiri Vell va caure 
un mur a la vora de l’espai que 
es destina als “desemparats”. 
On s’hi enterraven els  de religió 
musulmana, jueva i els sense 
recursos. Però també és on es 
van sepultar soldats de la guerra 
civil, alguns d’ells afusellats en 
un camp del Poble Sec. Per això, 
davant  els rumors que allà s’hi 
volien construir nous nínxols per 
ampliar el cementiri, l’Associació 
Nacional per la Memòria Histò-
rica va enviar una carta a l’Ajun-
tament d’Igualada. De moment 
sembla que la missiva ja ha fet 
el seu efecte i no hi ha perspec-
tives que es faci altra cosa que 
reparar la tanca. Res d’obres per 
ampliar la cabuda en el recinte 
de l’avinguda Pau Casals, que 
sembla ser el lloc preferit pels 
enterraments. El nou cemen-
tiri, que és de disseny i que sol 
rebre moltes visites d’estudiosos 
i interessats per l’arquitectura, 
no entusiasma per ser la darrera 
morada. “És lluny”. I costa molts 
diners ampliar-lo i mantenir-lo. 
I en aquests temps d’escasse-
tat, es gasten diners en allò que 
aporta vots. I més quan hi ha qui 
pronostica més problemes quan 
algun un dia vingui una rierada 
forta. 

entitat molt transversal.  
Igualada li deu la idea de 
la fundació de l’escola 
Gaspar Camps.
En tornar a Igualada vàrem 
fundar una escola vinculada 
al CECI per fer extraescolars 
de plàstica entre els alumnes. 
Temps després vàrem coin-
cidir un seguit de persones 
amb la mateixa aspiració i 
a través de Flora Sanabra, 
que va entendre la importàn-
cia que tenia per a la ciutat, 
la va potenciar fins arribar a 
la realitat de l’escola munici-
pal Gaspar Camps. Les per-
sones passem i les coses 
bones continuen.
Què és més difícil, escriure 
o publicar?
Com que l’edito jo mateixa, 
suposo que el difícil serà ven-
dre’l. Tinc l’experiència del 
llibre La Nit de Reis que es va 
acabar tota l’edició.
Dependrà de l’èxit de 
vendes que faci el tercer 
llibre dedicat a al Festa 
Major d’Igualada?
Tot ajudaria però d’aquest 
tercer llibre ja en tinc escrits 
alguns contes. Serà més per 
a nens, amb més dibuixos i 
menys text. A la majoria de 
contes els personatges són 
els protagonistes de la Festa 
Major: gegants, dracs....

4 paraules amb... Ma. Àngels Gual


