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Angoixa per la desaparició del jove igualadí
Òscar Estalella Tomàs, de 17 anys
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Vots per la
independència
a tota l’Anoia
La campanya "Signa un vot
per la independència" arriba
aquest cap de setmana a 23
municipis de l'Anoia
La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, dipositant el seu vot en la campanya.
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800 patges, 3.000 paquets i 6 tones de
caramels en la nit màgica d'Igualada

Un programa de TVE ajuda
una família d'Igualada P10
Tot a punt
per a la Fira
del Camí Ral
a Vilanova
del Camí P18

79€
VIDRES
INCLOSOS

La cavalcada de Reis d’Igualada va tornar a col.lapsar el centre de la ciutat.

CENTRE VISIÓ GRUP :
·PIERA - C/Piereta, 44
·IGUALADA C/ de la Virtut, local 12

P11

·MASQUEFA- C /Major, 10
·VILANOVA DEL CAMÍ C/Verge de Montserrat, 10
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Es diu, es comenta...
José Manuel García-Margallo, ministre d’Exteriors
espanyol, ha enviat a 129 ambaixades (11 multilaterals)
i 92 consolats que Espanya té a tot el món un informe
de 210 pàgines sobre el procés català en què assegura que junts “hi guanyem tots i separats hi perdem”.
Diu que el separatisme no és una opció democràtica i
trenca amb el marc pactat durant la Transició. En el text
s’assegura que “no hi ha espoli fiscal, sinó solidaritat”
calcula el dèficit fiscal de Catalunya en 6.910 milions
anuals. Semblen molts arguments per evitar una votació que asseguren que no es farà.

de suportar “tot el pes de la llei”. És dels que creu que
amb la por faran que el procés sobiranista se’n vagi a
en orris. No miren, ni escolten i veuen només la seva
realitat.

El mateix que diu en un article José María Benegas,
significat diputat socialista. Recorda que, quan el president de la Generalitat Lluís Companys va proclamar
el 1934 l’Estat català, “la revolta va acabar amb l’autonomia suspesa i amb Companys, a la presó. La lliçó
és senzilla: Espanya i les seves institucions de Govern
i representació no permetran la secessió unilateral de
Artur Mas, president de la Generalitat, ha enviat una cap part del seu territori”.
carta a totes les cancelleries europees demanant ajut a
Carlos Cruzado, president del sindicat dels tècnics
la causa. Un full contra els 210 d’en Margallo.
d’Hisenda Gestha, ha denunciat que la Agencia TribuJorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, ha asse- taria està “desobeint el jutge que investiga el possible
gurat que aquesta carta ha provocat una fractura sense frau fiscal dels ducs de Palma”. Rafael Spottorno, cap
precedents en la societat catalana, “fins i tot entre fami- de la casa reial, demana al jutge José Castro que
liars i amics, amb un projecte que està contaminant la acabi aviat la instrucció d’un sumari que “ja fa tres anys
convivència. Els plans de Mas estan fracturant la so- llargs que està obert i és un martiri per a la Corona”. I ficietat catalana fins al punt que aquest Nadal he pogut nalment el jutge ha cridat a declarar la Infanta Cristina.
comprovar que hi ha famílies o amics que han optat per Tots ben iguals davant la llei.
no reunir-se”. Segurament tenir un càrrec tan important
Iñigo Urkullo, lehendakari del govern basc, vol que
li ha fet perdre el contacte amb la realitat.
els presos d’ETA compleixin les condemnes a la seva
En canvi Maurici Lucena, portaveu del PSC al Parla- terra. Diu que és un procés diferent al català, però els
ment, considera que “El contingut de la carta demostra expresos demanen també “el dret a decidir”.
un desconeixement profund de les relacions internacionals i això farà que els Reis portin carbó a Mas si Fàtima Báñez, ha trobat la manera de fer feliç a la
gent. Va filtrar a l’agència Servimedia -abans de dir-ho
segueix fent coses com aquesta”.
oficialment- que l’atur va baixar en 107.570 persones
Ana Stanic, advocada eslovena experta en conflictes al desembre. Els desocupats enregistrats són 4,7 miliinternacionals, diu que “Catalunya hauria d’insistir que ons al final del 2013, 146.000 menys que al tancament
no es tracta d’una ‘secessió’, sinó de la ‘dissolució’ de del 2012. No compten ni els que se’n van a l’estranger,
l’estat espanyol. Catalunya n’és part essencial. Si s’in- ni els que ja no s’apunten a l’INEM perquè no tenen
dependitza, Espanya tal com és concebuda avui deixa- contraprestació.
rà d’existir, i els estats que se’n derivin hauran de ser
considerats hereus de l’estat dissolt. Això és important Ana Pastor, ministra de Foment, s’ha reunit amb el
des del punt de vista de la pertinença a la UE de Cata- president del Panamà Ricardo Martinelli, per ‘ajudar i
lunya i de la part que quedi d’Espanya. O bé tots dos mediar’ en la recerca d’un acord que faci possible a
territoris es mantenen a la UE o bé tots dos en queden l’empresa espanyola Sacyr la continuïtat de les obres
fora. Espanya sense Catalunya seria un país diferent. d’ampliació del Canal. Allà no en volen saber res de les
No veig per què només hauria de demanar Catalunya desviacions del preu.
el seu reingrés. Arribat el cas, també Espanya hauria
Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixede fer-ho”.
ment, ha introduït en els pressupostos del 2014 una
José Antonio Monago, president del Govern d’Ex- trentena de taxes noves, amb les quals preveu recaptremadura, li ha recordat al President de la Generalitat tar uns 55 milions d’euros, a més d’estalviar-se’n 27
que l’incompliment de l’ordre establert comporta haver milions i també l’impost de successions.

El personatge de la setmana
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Jordi Viladoms
El jove motorista igualadí disputa aquests dies -almenys fins el
moment de tancar aquesta edició- el Dakar 2014, una de les
proves més dures i exigents del món. Viladoms, dins del mateix
equip que Marc Coma, ocupa la part capdavantera de la classificació i continua demostrant que és un dels millors especialistes
en la conducció de la moto en condicions extremes. Tant de bo
tingui molta sort i arribi a l’etapa final de Valparaíso (Xile) quant
més amunt, millor.

Editorial
I si parlem?
Els advocats sempre diuen que més val
un bon acord que un mal plet. Certament,
veient com actua la justícia en moltes ocasions, i sobretot les despeses que genera,
tenen tota la raó. Aquesta setmana hem
conegut que el jutjat d’Igualada ha dictat ja
el desallotjament preventiu de les antigues
piscines del Casal d’Igualada, ocupades
per un grup de joves esgrimint com a raó
fonamental l’absència a la ciutat de llocs on
poder trobar-se i dur a terme activitats per la
comunitat. La decisió del jutge era esperada, no en va el Bisbat de Vic, propietari del
recinte, va interposar una demanda penal
per a accelerar la resolució d’aquesta situació.

“No voldríem veure la imatge de
la policia arrossegant joves cap al
Passeig Verdaguer en un desallotjament forçós. No hauria de ser
necessari arribar aquí. No li convé
ni a l’Església ni a Igualada”

No entrarem ara a valorar si el camí que ha
triat la propietat -la via penal- és el més adequat atenent les circumstàncies del cas, però
la realitat és que un grup de joves va decidir
ocupar el passat estiu un espai privat -amb
finalitats públiques, certament- i que portava
10 anys en estat d’abandonament. Els joves
han portat a terme una neteja i adequació
general, han obert les portes de l’espai a la
ciutat, i fins i tot s’hi han desenvolupat activitats públiques. Comparar-los amb “okupes”
que viuen de forma permanent en un espai
privat sense cap contrapartida social, sense
fer res tot el dia, com passa en altres indrets
del país, és del tot injust. No és, ni de lluny,
el mateix cas. Aquí parlem en molts casos
d’estudiants, alguns d’ells universitaris, que
dediquen els caps de setmana a arreglar un
indret. Malgrat tot, l’espai de les antigues
piscines del Casal té un propietari, que té
els seus drets, però també les seves obligacions... En qualsevol cas, no voldríem veure
aquí la imatge de la policia foragitant joves
igualadins cap al Passeig Verdaguer en un
desallotjament forçós com el que hem vist
en ocasions a la televisió. No hauria de ser
necessari arribar aquí. Ni li convé a l’Església, ni li convé a l’Ajuntament, ni li convé a
Igualada. Es poden trobar solucions. Hi ha
edificis municipals a Igualada, fins i tot al
mateix passeig, sense cap utilitat...
Els joves van enviar cartes el passat mes
de setembre a l’Ajuntament i al Bisbat de
Vic, cercant vies de diàleg per exposar-los
les seves idees i intencions. No hi ha hagut
resposta. No ens sembla tampoc la millor de
les vies. Asseure’s en una taula i parlar, això
que tant es demana ara des dels sectors sobiranistes del país, és una de les pràctiques
més sanes de la democràcia. Parlar no costa res. Advocats i jutges, sí.
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Opinió
EL CONTE

JAUME SINGLA

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

A peu pla.

Al balanç econòmic de l’any ha passat gairebé
desapercebuda una notícia prou important: l’increment de vendes d’automòbils nous, amb lideratge a
Catalunya de la marca Seat. Un lideratge diferenciat entre el conjunt de l’Estat -on el líder és Volskwagen, del mateix grup- i el mercat català.
Per als que seguim des de fa anys l’evolució automobilista, hem vist com Seat ha passat de ser la
marca definitòria d’un determinat règim dominant
-com a Itàlia va ser Fiat o a Alemanya va ser Volkswagen- a ser la marca més propera i fiable. A Seat
hi conflueixen la tecnologia i fiabilitat alemanya -del
grup Audi-Volkswagen- amb el disseny i alegria mediterrànies. Així qualsevol dels cotxes de la gamma
Seat disposa de tecnologies de darrera generació
tant en mesures de seguretat activa com de seguretat passiva. Tot plegat per fer els cotxes -com
fan totes les marques- cada vegada més segurs i
menys contaminants.
Al mateix temps, els Seat són vehicles amb un disseny fresc i adaptat als nostres gustos, no endebades la fàbrica està situada a Martorell -a cavall del
Baix Llobregat i l’Anoia- i moltes de les empreses
de la comarca són subministradors auxiliars de la
marca. Comprar un cotxe nou, genera llocs de treball i millora la seguretat del trànsit en general.
Cada vegada que he tingut ocasió de provar un
model de la gamma Seat, he gaudit al màxim de
la seva conducció i, en no saltar-me les normes
de trànsit, ho he fet amb total seguretat i sense sobresalts. Només a tall d’exemple, recordo perfectament la sensació que em va donar conduir per
primera vegada un Seat Ibiza amb el primer canvi
automàtic intel·ligent, que interpretava com si fos un
copilot, el tipus de conducció que em venia de gust
en cada moment: esportiva, tranquiŀla, dinàmica....
Més recentment he tingut ocasió de provar el sistema de manteniment del vehicle en el seu carril,
encara que tinguis una distracció momentània. En
tots els casos m’he sentit segur conduint i confiat en
la seguretat del cotxe.
Estic segur que si el seu dia, el camí de Seat no
hagués confluït en el grup Audi-Volkswagen, segurament que l’evolució de la marca no hauria estat
la mateixa. D’igual manera, penso, estem evolucionant com a país. D’estar vinculats a una Espanya
en blanc i negre, on els ciutadans no tenien drets
però sí obligacions i, on tot el que no fos obligatori
era prohibit, estem marxant decidits cap a una realitat plenament europea on els ciutadans són -ho han
de ser- l’objecte de l’interès dels governants.
Evidentment els motius de compra d’un cotxe no
han d’estar pas condicionats per ideals polítics, sinó
que han de primar els criteris tècnics. Però per als
anoiencs, sigui per la proximitat de la factoria Seat o
per la bona experiència com a usuaris de la marca,
en el moment d’elegir quin cotxe volem comprar,
podem valorar que és un cotxe fabricat a Catalunya.... i per tant és un gran cotxe.

La gallina dels ous d’or. Hi havia

una vegada una gallina molt especial. En comptes
de pondre ous com la resta de l’aviram, els ponia
d’or. El granger, cada matí anava a veure si havia
posat un nou ou. I sempre n’hi trobava. Somrient
per la seva fortuna, se’n anava al poble a vendre’l.
Vivia bé. No havia de fer res més que anar a recollir aquell regal meravellós. Però, a poc a poc, va
pensar que aquella gallina hauria de rendir més.
Potser podria fer-ne més d’un al dia. Va començar a preguntar-se per què aquella gallina podia
pondre aquells ous meravellosos. I, si trobava el
secret, potser en podria tenir més d’una i podria
gaudir de grans palaus i milers de servents.
Després de descartar moltes idees, va arribar a
la conclusió que la gallina tenia dintre seu algun
mecanisme especial que li permetia convertir en
or el que menjava. I per saber què era, calia poder
veure el seu interior. Segur que hi havia un enginy.
Cada vegada era més cobejós i desitjava més l’or.
Es va anar obsessionant, fins que, un dia, va anar
al galliner disposat a recuperar la “seva màquina
de fer or”. Així ja no caldria ni donar un grapat de
gra cada dia a aquella gallina que feia la mateixa
cara d’estúpida que les altres.
Enfebrit de cobdícia, va matar a la gallina. I mentre la desplomava amb les mans ensangonades,
anava pensant en els palaus, en les joies i vestimentes que tindria. I quan va obrir-la en canal, va
veure amb sorpresa que no hi havia res de diferent
de les altres gallines. Res que expliqués per què
aquesta feia ous d’or i la resta de les que hi havia
al galliner no. I no parava de dir “Com feia els ous
d’or?”.
I no ho va esbrinar. Encara avui és un misteri.
Però el granger es va quedar en la més absolu-

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Seat

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

ta misèria. S’havia acostumat a ser respectat per
ric sense fer res. Però en acabar-se els ous d’or
tothom va adonar-se que no servia per a res. Uns
deien que l’havia perdut la seva cobdícia. Però els
que el coneixien bé sabien que el que havia estat el seu afany de figurar. Mai havia guardat res.
Gastava més del que tenia i en acabar-se els ingressos els deutes aviat el van ofegar.
Hi ha qui hi veu també un paral·lelisme entre el
granger i certs estats, que diuen que totes les gallines són iguals. Aquells que no saben valorar les
diferències i prefereixen matar aquella que és discordant. Els que mai reconeixen que han arribat a
ser algú per tenir aquest exemplar únic. Els que
estan gelosos de tot el que els envolta. Els que es
creuen importants i que van fent el senyor, sense
adonar-se que la seva riquesa no és la seva vàlua,
sinó tenir una gallina insignificant, però molt rendible. Més els hauria valgut ser humil i saber cuidar
gallines, que potser no ponen ous d’or, però que
cuidant-les permeten viure honradament.
Però els que no volen cuidar les diferències, no
sols maten les gallines. A més tiren pedres a la
teulada del seu corral. I així fan més gran la seva
ruïna. Treuen pit perquè un dia han pogut presumir
de menjar el millor brou de gallina. Però després
no els queda res. Només el record punyent d’haver estat el més ric i poderós. Aquell que recollia
l’or que no era seu i el malbaratava. I d’aquella
‘aventura gallinàcia americana’, al final només els
quedà la fatxenderia i l’estultícia. I arrossegar els
parracs d’una pretesa ‘noblesa’ que mai han tingut. I quan ja no queden ni gallines, ni pollastres,
alguns encara volen acabar amb els pocs qu treballen en feines diverses.

04

DIVENDRES
10 de gener de 2014

D E L’A N O IA

cartes al director
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.

Nadal al Centre de Dia de
la Clínica Sant Josep
•• JOAN GRACIA

Al Centre de Dia de la Clínica San Josep també celebràrem el Nadal.
Va ser organitzat un festival de nadales i cançons en què varen participar
els interns de manera alegre i divertida. En primer lloc el Caietano ens va
obsequiar amb unes nadales que van
ser acompanyades pel públic que omplia la sala i diverses cançons per cert
molt animades en la seva bandúrria.
Cal fer esment l’animada intervenció
de l’Angeles, de l’Aranxa i altres as-

sistents que varen contribuir a que la
festa resultés un èxit.
És per als pacients motriu de satisfacció poder celebrar amb alegria aquests
dies en què tothom es felicita les festes i es desitja salut.
I no ens queda més que desitjar en
aquestes festes es faci realitat aquell
famós missatge de fa 2014 anys de
pau a la terra als homes de bona voluntat.

En record de l’Anna
Pelfort
•• ESCOLA MONTCLAR

El passat mes de desembre l’escola Montclar va acomiadar a una gran
mestra i companya: l’Anna Pelfort.
Després d’una llarga malaltia que va
anar portant amb fortalesa i valentia,
finalment ens va deixar. Ara sabem
que des del cel ens ajuda i somriu a
cadascuna de nosaltres.
El seu comiat era ple de gom a gom.
Amics seus, familiars i també nombroses persones que van tenir la sort
de compartir bons moments amb ella:
pares,alumnes, mestres i personal no
docent.
Molt creativa i una veritable mestra. Li
agradava el teatre, els tallers plàstics,

les cançons, les danses...Les seves
paraules de suport als pares sovint
amoïnats pels seus fills , els seus consells sempre positius i la seva gran
dedicació van ser sempre un punt de
referència en l´educació dels alumnes
i en la tasca a treure el millor de cada
nen en el dia a dia.
Anna, des de la teva escola et recordarem sempre i, a tots els que hem
tingut la sort de treballar prop teu, ens
ha quedat un bon testimoni de la teva
tasca i de la teva passió per la feina de
mestra.

VOLTA PER LA XARXA ·

Aquest és el nostre país
Molts són els polítics que viuen diuen del càrrec.
Sigui per elecció o per designació. Tenim 650
Diputats i senadores. 1206 Parlamentaris autonòmics. Alcaldes: 8.112. Regidors: 65.896. Diputats provincials: 1.031. Càrrecs de confiança
a les diputacions: 970. Responsables de cabildes i consells insulars: 139. Conshell d’Arán: 13.
Mancomunitats: 2.800. Contractats como càrrecs
de confiança: 40.000. Empleats en empreses públiques o amb participació estatal: 131.250. A la
Unió Europea: 1.100. En ambaixades autonòmiques: 940. Consell d’Estat: 60. Vivint de la pensió pel càrrec: 1.600. Tribunal de Comptes: 120.
Consells econòmics i assessors: 4.800. Defensors
del poble, menors,i de la dona: 900. Observatoris
i ents assessors: 2.600. Sindicalistes alliberats:
65.130. Patronals: 31.210. Cambres de comerç:
6.000. Carrecs polítics a la Tresoreria General de
la Seguretat Social: 800. Càrrecs polítics a l’INEM nacional: 2.400. Càrrecs polítics a entitats
educatives: 1.900. Institut Cervantes: 80. Càrrecs
polítics a ambaixades nacionals: 240. Entitats de
cooperació al desenvolupament: 230. En medis

de comunicació públics: 630. Entitats de gestió de
fons de formació: 140. Entitats de desenvolupament rural: 860. Consells reguladors: 480. Davant
organismes internacionals: 160. Consorcis: 870.
Comissions nacionals (Valores, Telecomunicacions, etc): 440. Gestors de fons públicos: 680.
Casa Reial:132. Entitats financeres públiques:
460. Càrrecs de designació per gestors de classes
passives: 40. De designació per entitats gestors
de vivenda pública: 390. D’entitats de publicacions
públiques: 430, De difusió cultural a l’exterior (estatal i autonòmica) 1.470. Agències Públiques de
Regulació: 910. Tribunals i ents de mediació:630.
Entitats de conservació del patrimoni: 860. Entitats d’investigació e I+D: 182. Entitats relacionades amb el tabac: 182. Entitats relacionades amb
el joc: 164. Patrimoni de l’Estat i autonòmics: 640.
Entitats de coordinació territorial i municipal 450.
Entitats de mutualitats públiques: 1.360. Càrrecs
de designació directa en el sistema sanitari:8.260.
I del sistema educatiu: 390. Organismes de control
intern: 270. Organismes de gestió del cadastre:
470. Seguiments de medis de comunicació i prem-
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10: Agató; Pere Ursèol
11: Higini; Salvi; Hortènsia.
12: Arcadi; Nazari; Tatian; Martí de Lleó.
13: Hilari; Gumersind; Verònica de Benasco.
14: Joan de Ribera; Fèlix de Nola; Macrina.
15: Pau; Maur; Habacuc; Efisi; Secundina.
16: Marcel I, papa; Fulgenci d’Ècija; Berard.
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

Passeig Verdaguer, 120
(entl. 2a)
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Dia 10: BAUSILI/ Born, 23
Dia 11: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 12: MISERACHS/PILAR/ Rambla Nova, 1
Dia 13: FÀTIMA./ Av. Pietat, 25
Dia 14: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 15: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 16: MR SINGLA/ Pujadas, 47
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· Dissabte 4
· Diumenge 5
· Dilluns 6
· Dimarts 7
· Dimecres 8

sa: 200. Serveis estadístics i del padró municipals:
30. Entitats de transport públic estatal, autonòmic i
local: 800. Entitats de conservació d’infraestructures: 360. Consells esportius 120. Entitats bibliotecàries i museístiques: 2.080. Vinculades al teatre,
cine i expressions artístiques i culturals: 1.415.
Entitats de conservació: 360. Entitats de reindustrializació i reconversió: 82. Entitats vinculades a
la gestió de l’energia: 540. Mercats centrals: 346.
Desenvolupament de medis rurals: 1.315. Gestió
de l’aigua i conques hidrogràfiques: 860. Protecció mediambiental i costaneres: 2.105. Agències
meteorològiques: 26. Del canvi climàtic: 480. Centres d’ estudis sociològics, històrics i constitucionals: 795.Organismes d’ igualtat i prevenció de
la violència domèstica: 2.330. Pla nacional sobre
drogues: 36. Entitats estatals i autonòmiques de
comerç exterior: 2.450. Entitats d’astronomia i astrofísica: 34. Entitats d’investigació oceanogràfica
i pesqueres: 260. Parcs tecnològics i empresarials: 370. Gairebé 450.000 amb dades del 2011. I
només hi han 165.967 metges, 154.000 policies i
19.854 bombers.

544
322
716
055
805
284
322

· Dijous 2
· Divendres 3
· Dissabte 4
· Diumenge 5
· Dilluns 6
· Dimarts 7
· Dimecres 8

LOTTO 6/49
17290
58311
32682
52414
50644
25832
38754

· Dissabte 4/01/2014
1-4-19-27-32-47
Complementari: 3
Reintegrament: 5
· Dimecres 8/01/2014
4-10-17-26-33-39
Complementari: 38
Reintegrament: 6

· Dijous 2 21-33-35-37-41-42 C: 38 R: 1
· Dissabte 4 11-13-16-18-43-45 C: 49 R: 9
· Diumenge 5 2-21-25-44-52 Núm. clau: 9
· Dimarts 7 2-20-27-33-45 Estrellas: 6/10
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JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

En veurem de crespes
Se’ns presenta un any interessant en molts aspectes i penso que en veurem de tots colors. Especialment per l’evolució de la crisi i, naturalment, per
la convocatòria de la consulta. Els ha costat prou
als polítics espanyols, però finalment s’han adonat
que no era un foc d’encenalls ni una conseqüència
eixelebrada del president Mas i els nacionalistes
catalans. Quan han vist que anava de veritat, han
posat posat les bateries en posició d’atac des de
tots els flancs: des dels que demanen l’ofegament
econòmic de Catalunya (encara més?), la suspensió de l’autonomia, l’empresonament de Mas... El
mateix rei, de forma velada (perquè ell utilitza circumloquis per no dir les coses pel seu nom), ha
manifestat la seva preocupació i ha insinuat la possibilitat d’una reforma de la Constitució.
Però fins ara crec que estan errant el tret. M’han
fet gràcia --deixeu-m’ho dir- les declaracions del
ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz afirmant que a Catalunya moltes llars no havien pogut
celebrar el dia de Nadal en família per no provocar
enfrontaments a causa de la diversitat de posicions en relació a la consulta.
¿Em podria dir, senyor ministre, quantes llars catalanes coneix en aquestres condicions? ¿Em
podria dir d’on ha tret aquesta informació? Jo no
conec cap cas. Esclar que –com vostè, suposo- no
he anat casa per casa a copsar l’ambient ni he fet
cap enquesta per telèfon sobre el tema. M’ha fet
pensar en un professor de quan jo era estudiant,
que per realçar les festes de Nadal ens va explicar
que coneixia una família de Tarragona, poc abans
de la guerra civil, en la qual un dels fills era militant
actiu de Falange Española i l’altre estava afiliat a la
CNT. Però el dia de Nadal es reunien tots al voltant
de la taula sense problemes. Sense anar tan lluny,
puc dir que a casa nostra mateix a la celebració hi
eren representades totes les tendències, des de
l’activisme més positiu per la independència, l’abstenció i fins i tot una clara oposició. Però això no va
ser problema perquè l’afecte que ens uneix deixés
aparcades totes les diferències.
L’altra notícia que m’ha sorprès –perquè també en
aquest cas crec que erren el tret- ha estat la consigna del PP perquè els ajuntaments que governa
no donin les dades del cens per poder celebrar la
consulta. Creuen que així podran aturar-la? L’única cosa que aconseguiran serà posar encara més
en evidència la seva voluntat d’anar contra el que
desitja el poble de Catalunya, que en un 80 per
cent és favorable a celebrar la consulta. El sí o el
no ja és un altre tema, però negar el dret a decidir
és anar directament contra la democràcia.
És evident que els fa por. Si no fos així, el ministre d’Exteriors no hauria enviat cartes als governs
d’Europa demanant la seva oposició al projecte de
celebració d’una consulta. Veurem els resultats,
però sembla que fins i tot els països que no són
partidaris de la independència no entenen l’oposició del govern espanyol a permetre que el poble
s’expressi lliurement. Jo crec que precisament la
independència ens vindrà per dos camins: la nostra tossuderia –haurem de resistir molt embats- i la
pressió d’Europa sobre el govern espanyol perquè
deixi exercir el dret més important de qualsevol
país democràtic: votar. Però a Espanya –per regla
general- no ho entenen així. És una mostra del nivell democràtic de l’estat veí, fet de veritats absolutes, lleis intocables i que en definitiva es comporta
igual que una dictadura. Potser els resultats els
faran pensar que, almenys aquesta vegada, s’han
equivocat.
Sí, en veurem de crespes i de tots colors... Es presenta un any interessant.

Opinió
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MANEL RAMONEDA ·

La font de mamar
Pocs són els països que
poden presumir de tenir
governs i organismes
públics que voregen o
freguen l’univers delictiu. Menys són els que
utilitzen la democràcia
i es confeccionen lleis
a mida per encobrir els
seus actes de pirateria
i conculcació dels drets
més elementals en tan
que normes i convencions bàsiques establertes
per l’home per garantir
la convivència entre els
diferents pobles del planeta. I delictiva n’és la
pràctica encoberta o al
descobert de destrucció
sistemàtica d’un poble original i originari, robar-ne
els recursos, negar-li un benestar guanyat a pols,
apartar-ne llengua i cultura i imposar-li una tributació tan abusiva com espoliant. Espanya contra
Catalunya, sens dubte! ...i amb aval científic; que
vol dir, amb proves documentades i fidedignes. Irrefutables. No, no n’hi ha gaires, no, d’estats com
l’espanyol, on els súbdits senten i perceben que
els que controlen el país -ministeris, subsecretàries, direccions generals- pertanyen a una mena
de clan funcionarial sectari que manté vincles
afectius i consanguinitat amb un fosc passat de
sedició i usurpació de l’autoritat vigent i legal del
moment. I avui amb aital herència vivim immersos
en un delicte gran, en un delicte d’estat, latent i
permanent. Inaudit per no perseguit. On, bé per
parentiu bé per tribu, s’ha autoexculpat el feixisme
franquista sota pretext de passar pàgina i evitar
així retre comptes amb la justícia. Hereus escampa i deixebles han mantingut vius els fonaments i
el fanatisme plasmat en els «Principios del Movimiento Nacional» i en la pantomima d’un redactat
constitucional del 1978 que treu els colors a més
d’un. Principis tutelats ahir pels de la FET (Falange Española) i avui pels d’una fundació quina sigla
FAES és la mateixa FET però amb bigoti i marca Açores, l’infamant ensenya que va fer vomitar
l’horror de venjança islàmica damunt població civil. Llinatges i «Grandes de España» uf!, que en
línia directa i transversalment han fet tot el contrari
que es fa al món civilitzat: no jutjar criminals i col·
laboradors de crims de lesa humanitat i violadors
de drets humans. Fórmula eficient per mantenirnos dividits i enfrontats dins d’aquest raresa de
nom i bandera canviant segons com cau la pluja.
Un Regne que vol evitar sigui com sigui que surtin
a la llum pública noms i cognoms d’uns seus ascendents que avergonyeixen la raça humana, si
no pels tics autoritaris sí per fets criminals imprescriptibles, alguns d’indescriptibles. Argentina tiba
del fil. Gràcies amiga.
Ens costaria molt de trobar república, regne,
principat, ducat o confederació on manipulen i
eduquen la ciutadania deformant-li la realitat del
veïnat i dels diferents administrats -robats- ruixantlos amb una boira ploranera d’animadversió contra pacífica i mil·lenària nació, digna, culta i educada. I no, no penso en el terror viscut al País dels
Mil Tossals «des Mille Colllines» però se m’acut la
comparació pel comportament observat en certs
mitjans espanyols sota control polític i religiós que
més que periodístics i de comunicació ho són d’intoxicació i de donar cobertura a carn de manicomi.
Eines que més enllà de la grolleria i vulgaritat atien

l’odi ètnic contra els catalans i els seus productes amb els vistiplau d’una Espanya misantròpica
onírica cínica i iniqua. Estat abstrús i marcat, com
segell postal usat i que ara fa tres-cents anys ens
va incorporar i especejar, a l’estil Rwanda, i llur
funcionariat d’ocupació ens va llevar fins i tot el
ganivet de llescar el pa. Creuríem que s’han begut
l’enteniment, si no fos perquè mai n’han arribat a
tenir. Indecència en boca i gest. Indecent l’inconscient, el pervers que els hi paga seu i sou. Calentor psicòpata originada per la típica frustració personal de fons sexual i infantívolament envejosa.
Però poc es pot fer allà on per cultivar violència
de verb i de gènere no calen fems, quan l’adob
és a la ment. Comminar, esporuguir, reprimir, prohibir, negar, clara simptomatologia que ens duu
directament a concloure que Freud no anava mal
encaminat en les seves teories. Frau, Freud i fred
de peus en la «fraudolenta» fàbrica llombrígol de
mal, malnats i malvats. El país que somniava el
darrer capitost colpista militar, Francesc Francó,
estat anòmal i anormal, ni mercantil ni comercial, quina maleïda hampa s’ha apropiat de l’erari
comú, dels diners del impostos, per a fer i desfer
en benefici i privilegi de la classe que domina la
Central Radial de Comandament -Madrid-, feu on
s’afavoreix l’ocupació laboral local i regional en el
gegantí entramat d’organismes públics. Oligarquia
totalitària que amb el pas dels anys s’ha organitzat
per adaptar-se de llop devorador a xai de pastor
però segueix mantenint les regnes i les quotes
de poder públic i d’assessoria privada en bancs,
energètiques i telecomunicacions, esprement explotant munyint subjectant i esclavitzant-nos. Una
Espanya que distreu al personal amb l’obscenitat televisiva que burxa en la desgràcia social,
es diverteix ensangonant places i anant de vega
on braus indefensos són torturats, per salvatges
animals armats, fins el seu brutal assassinat. Una
Espanya on ideològicament s’atia la catalanofòbia
com a forma d’inculcar odi a la cultura marc. Típic del feixisme que renega de la font de mamar,
quan no discrimina i quan no persegueix per raó
de sexe, raça, color, religió, devoció, llengua, cultura, raonament i pensament. Una Espanya, quins
«Gobiernos» promouen directa o indirectament
entre semblants la violència. De moment verbal,
econòmica i comercial. Terror de banda integrista
«EÑA», sense moll ni port, obsedida en una unitat
impossible i una uniformització empobridora, absurda, vulgar. Desordre psicològic quins caps «capos» s’ho haurien de fer mirar per un psiquiatra;
però no dels adoctrinats per «EÑA», es clar.
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FRANCESC RICART

La realitat i el desig
A Igualada, diguem-ho una altra vegada, es viu com
enlloc l’arribada dels Reis, en aquesta mena d’il·lusió col·lectiva “dirigida” pels més petits que ens
aboca, no ho oblidem, al moment culminant de la
cursa del consumisme que és el període de Nadal.
Ja ho sé que, escrivint això, em moc entre tòpics,
prou que ho sé. I també sé que tota la fascinació
i màgia d’aquestes festes passen enmig d’una crisi grimpant, gairebé asfixiant des de fa molt temps
per a massa persones. I d’això, n’hem de dir realitat. Una realitat que, tanmateix, conviu amb un desig
majoritari, un desig diferent al dels últims caps d’any.
Mai no havíem esperat un any amb tantes expectatives com el que acabem d’encetar: el 2014! Mai
tanta gent de la catalana terra no havia manifestat
l’aspiració nacional de manera tan continuada, contundent i clara des del 10 de juliol de l’any 2010. I
la Via Catalana d’aquest any acabat d’acabar va
marcar el zenit, el punt àlgid en el camí cap a la Independència fins ara. I, tanmateix, sabem, sabíem
des del principi, que res no ens serà fàcil i que les
esperances i il·lusions raonables i justes dels catalans hauran de continuar esmolant eines i enginys
per transitar del desig a la realitat.
Del dret i de l’inrevés ens han (i ens hem) avisat de les dificultats del camí i dels bastons a les
rodes que ens posaran els espanyols. Els mitjans

emprats per l’Estat ens fan més forts, ens proporcionen més arguments a favor de les tesis sobiranistes.
En el cas del document del ministre Margallo enviat
fa poc, autèntic manual d’instruccions d’ús per a les
ambaixades contra Catalunya, no deixa de ser una
antologia del disbarat, una mena d’història al revés.
On és la realitat?, perquè el desig prou que es veu,
clar i diàfan. Per a ells la realitat és immutable, tot
és com ha de ser, és a dir, Espanya és intocable i és
com ha estat sempre des de... sempre. No hi ha opció a cap altra lectura. Aquí vull apuntar l’episodi del
simposi Espanya contra Catalunya i les butllofes que
van aixecar en el món inteŀlectual carpetovetònic, el
que pot arribar a identificar España amb les pintures
d’Altamira i vantar-se de coses com que els grecs
van fer colònies “a la gerundense i espanyola Ampurias”. Entrant en matèria, la “doctrina” de García
Margallo s’entreté a denunciar l’obsessió dels catalans per malversar les llibertats, diuen, assolides des
de la tan suada “transición”; o bé la persecució de la
fractura social. La “menjada de coco” del responsable d’afers estrangers arriba a la niciesa de canviar la
lectura de les balances fiscals tan desfavorables per
a nosaltres per la solidaritat prevista a la sagrada
Constitució. Realitat, desig? Ficció terrífica!
També aquests dies han aparegut arguments molt
barroers, em refereixo a les declaracions malaltis-

ses del ministre de la Policia espanyola, Fernández
Díaz, germà del de l’ajuntament de Barcelona, el qui
fa mesos sortia ben galdós d’uns enregistraments
-aquesta gent del PP s’agrada escoltar. Tot plegat,
això dels germans Fernández Díaz, que en són
molts, deu ser a la base de les declaracions sobre la
fatalitat de les cadires buides en els àpats nadalencs
d’enguany. Desig? Reality show!
Ni l’artilleria pesada de l’Estat espanyol, gestionada i pagada per la Cancelleria d’Exteriors, ni la
demagògia de pa sucat amb oli dels Fernández Díaz
ens ha de fer perdre el fil de la realitat; ben al contrari, hem de fer que els desigs esdevinguin realitat,
sense intermediaris monàrquics de cap mena, amb
l’esforç de la nostra gent, amb la força de les raons
històriques, des les nostres aspiracions i de les nostres voluntats. La realitat serà nostra quan la puguem
gestionar i pagar, és clar, amb les competències del
nostre Estat, “jugant” fins on puguem amb els desigs
legítims de la nova ciutadania.
Realitat, desig? Tot és a les nostres mans, com diu
el poeta. Parlant de poetes i de desigs i de realitats:
enguany és Any Vinyoli, fa cent anys del naixement
de Josep Vinyoli. El 2014 ja es veu que serà un bon
any!

PERE ESCOLÀ

No queda ni vergonya
De diners no n’hi ha. De vergonya tampoc. Aquest
s’ha convertit en un país de lladres que roba a mans
plenes. I poques són les excepcions. Dels que poden
fer-ho, quasi cap se n’ha estat. Els que han “gestionat” els pressupostos ho tenien fàcil. Cap mena de
control, risc de patir algun ensurt gairebé zero. I la
sensació generalitzada de jugar al joc del Monopoli
amb els diners dels altres. Compro això, requalifico
allò... I a viure!, cobrant comissions amb daus sempre trucats. Fent diners “segurs i sense
risc”.
Hi ha tants exemples que espigolar-ne
algun és senzill. Podem encetar la sèrie amb l’aeroport de Ciudad Real, que
va costar 1.100 milions i ara no troba
comprador per 100. Se suposa que era
privat. Però en fer fallida la Caja de Castilla La Mancha, va haver de ser rescatat
i ara la factura es pagarà amb diners
públics. I podem seguir amb el de l’Alguaire a Lleida, que va fer la Generalitat catalana. Magnífiques instal·lacions
i una activitat ridícula que no justifica
la inversió. Encara que ruïnoses, en
aquests aeroports al menys alguna vegada hi ha aterrat un avió. Al de Castelló ni això. Va costar 150 milions i, des
que va ser inaugurat el març del 2011,
només en “informes”, ja n’ha perdut 61
més. Aviat farà tres anys que es va acabar i l’únic avió que s’hi ha vist és el d’una estàtua de
24 metres d’alçada (300.000 euros més en honor del
seu impulsor). Ara la Generalitat busca una empresa
que el vulgui gestionar a canvi d’una subvenció de
25 milions més. I millor no valorar els casos de les
terminals “antigues” de Madrid i Barcelona.
Tothom s’adona de les meravelles que som ca-

paços de fer com a país. S’ha vist amb la reiterada promoció de la candidatura de Madrid als Jocs
Olímpics. Ja s’han malbaratat més de cent milions.
I aquell “relaxing cup of café con leche” que costa a
la plaça Mayor uns tres euros, s’ha convertit en un
malson olímpic moltíssim més car. S’han gastat més
de cent milions en publicitat, organització i despeses
de “representació”. I s’hi han d’afegir els 504 milions
“invertits” en infraestructures esportives sense ús o

que es destinen a actes per als quals no estaven dissenyades. Així tenim el Madrid Arena, que no se sap
a què destinar-lo. Aquell que en un acte lúdic no va
controlar l’aforament i es provocaren morts que mai
s’haurien produït en una instal·lació que funcionés
amb normalitat..
Però la perla “olímpica” és la ‘Caja Mágica’, la

“instal·lació de tennis més moderna del món”. Estava pressupostada inicialment en 120 milions, però
en va costar 294. És a dir, més del doble. Des que es
va inaugurar el 2009 a penes s’utilitza. L’any passat
només va acollir tres tornejos de tennis. El 2014 està
previst que Madrid gasti 5,4 milions més en manteniment i en subvencions al Master Tennis. Tant
com inverteix en tots els altres poliesportius públics
junts. I per ‘dissimular’ ara es pot llogar per celebrarhi aniversaris infantils a partir de 180
euros. Possibilitats meravelloses que
es donen a la capital del regne ‘de
Xauxa’. Vergonyes indissimulables
per accions com les fetes a “La Peineta”, l’estadi Santiago Bernabeu i el
Vicente Calderon, que ara estan sota
la investigació de Brussel·les.
I a València, el Palau de les Arts,
que es va pressupostar en 100 milions i que va acabar costant-ne 500.
El Museu Nacional d’Art Reina Sofia
permanentment esquitxat d’acusacions de malbaratament dels qui el
gestionen. Ningú s’escandalitza ja
pels correus electrònics de Blesa o
d’Urdangarin. Ni de les empreses dels
gestors de Gürtel. Tampoc pels lladronicis de Barcenas, Millet, o d’una
Junta andalusa enfangada amb els
ERO’s, que ara en diuen tapadores de
finançament de partits. Però els diners sempre han
acabat anant, directament o indirecta a mans particulars ben identificades. I si no ens cau la cara de
vergonya, sempre ens queda la sortida de fer cas de
l’alcaldessa de Madrid i anar a prendre un cafè encara que ens posi de mala llet pel que hem de pagar.
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El tema de la setmana

La campanya “Signa un vot per la independència”
arriba aquest cap de setmana a bona part de l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS.La campanya de l’Assemblea
Nacional
Catalana
(ANC)
“Signa un vot per la independència” arriba aquest cap de
setmana al seu punt més àlgid
a l’Anoia, amb la participació
de 24 municipis de la comarca. A més, demà dissabte es
comptarà a Igualada amb la
presència de Carme Forcadell, presidenta de l’ANC, a
les sis de la tarda, amb una
xerrada al Teatre Municipal de
l’Ateneu Igualadí.
Els voluntaris anoiencs de
l’Assemblea Nacional Catalana no han descansat. Aprofitant la tradicional Fira de Reis,
els apoderats de l’ANC ja van
estar recollint firmes dels nombrosos visitants. Als dos punts
de recollida, un al passeig Verdaguer i l’altra a la plaça de
cal Font, van atendre els interessats en fer constar la seva
voluntat d’independència, fins
prop de les tres de la tarda.
La campanya, però, arriba a
tot el país aquest cap de setmana. A l’Anoia ja es va fer
una primera prova abans de
les vacances de Nadal. Ara,
però, s’estendrà a 24 municipis. Avui divendres a la tarda,
grups de voluntaris degudament identificats, repartiran
fulletons amb els horaris i

La presidenta de
l’Assemblea Nacional
Catalana, Carme
Forcadell, serà demà
a Igualada en un acte
a l’Ateneu Igualadí
mapa dels punts de recollida.
Dissabte, dia 11, de les 10 del
matí fins a les 8 la tarda ininterrompudament, i diumenge,
de les 10 fins a les 2 del migdia, onze col·legis electorals
cobriran Igualada atenent a
tothom que ho desitgi. Podeu
consultar els indrets de recollida d’Igualada i comarca a la
pàgina següent.
Cal saber que poden signar un
Vot per a la Independència els
major de 16 anys, resideixin
on resideixin. Només s’ha de
portar el DNI, NIE o Passaport
si s’és estranger.
Avui, concert per
la Llibertat a Calaf
Les territorials de Calaf i dels
Prats de Rei de l’Assemblea
Nacional Catalana han organitzat, per avui divendres 10
de gener, un concert per la
Llibertat. Es tracta d’un acte
gratuït i obert a tothom, que
comptarà amb l’actuació del
quartet Els Amants de Lulú i

Punts de recollida de vots -com aquest de la Pobla de Claramunt- seran aquest cap de setmana en el nostre territori.

també amb la intervenció de
l’escriptor igualadí Antoni Dalmau, qui parlarà dels objectius
de l’ANC i també de la Catalunya lliure que es vol construir
entre tots. L’acte tindrà lloc a
les 20.30 h a la Sala de Fusta del Casal de Calaf, i servirà a la vegada per presentar
la campanya “Signa un vot”.
Precisament l’Alta Anoia és
la zona amb més participació
a la campanya. Tots els seus
municipis estan immersos en
la iniciativa, amb el suport dels
alcaldes.
Fer valer el
“Dret de Petició”
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) encapçala aquesta
iniciativa amb la que pretén
que els catalans demanin per
escrit i de forma individual, utilitzant el Dret Fonamental de
Petició, que el Parlament de
Catalunya actuï decididament
per convocar la consulta vinculant sobre la independència
i que, en cas que aquesta no
es pugui celebrar, declari la
independència del nostre país
d’acord al Dret Internacional.
“Si no fos possible la consulta,
demanem als representants
electes que facin un pas més
i declarin la independència

Presentació de la campanya a la seu de l’ANC

de Catalunya”, ha explicat en
repetides ocasions Carme
Forcadell, que sempre destaca la coincidència del tret de
sortida de la iniciativa amb la
tramitació de la llei de consultes al Parlament. Forcadell ha
recordat que l’ANC pot tirar
endavant aquesta campanya
perquè no depèn de ningú i té
les mans lliures per empènyer
en el procés cap a la independència.
El Dret de Petició és un mecanisme de “democràcia directa”
entre la població i el poder polític. A la butlleta de ‘votació’
es demana al Parlament “que
dugui a terme totes les iniciatives polítiques per tal que es
pugui celebrar, no més tard
del 31 de maig de 2014, una
consulta democràtica i políticament vinculant per tal que
els catalans podem exercir el
dret a decidir”. “En cas que
això no sigui possible” es demana als representants electes del Poble de Catalunya
que declarin la independència
de Catalunya “com a molt tard
l’11 de setembre de 2014”.
El Dret de Petició és un dret
fonamental reconegut per la
Constitució espanyola (art. 29)
i l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29.5è) i és regu-

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

lat per la Llei Orgànica 4/2001.
D’acord amb el Reglament del
Parlament de Catalunya es
pot exercir aquest dret davant
el Parlament (art.60). I això és
el que es fa en aquesta campanya.
Qui pot votar?
El dret de petició s’exerceix
mitjançant un escrit o qualsevol altre mitjà, fins i tot de caràcter electrònic, que permeti
acreditar-ne l’autenticitat, on
ha de constar la identitat del
sol·licitant, la seva nacionalitat, si és estranger, allò que
es demana, el destinatari de
la petició i un lloc o mitjà per
rebre les notificacions. La petició ha d’anar signada i els peticionaris poden exigir la confidencialitat de les seves dades.
Poden signar-la els ciutadans
majors de 16 anys i també els
estrangers.
Des de l’ANC continuaran recollint vots -només ho poden
fer persones autoritzades, que
han estat formades expressament- fins el proper mes
de maig. Els vots es guarden
en un lloc secret, que només
coneixen tres persones. El resultat serà públic, però no es
coneix encara la data ni el lloc.
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Activitats i punts de recollida de vots
IGUALADA
Dia 11. Acte presentació campanya amb Carme Forcadell.
A les 18h a l’Ateneu Igualadí.
Recollida de vots:
Dia 11 de 10h a 20h
Dia 12 de 10h a 14h
Hi haurà 10 punts:
1. Ateneu igualadí.
2. Teatre de l’Aurora.
3. Amics del Ferrocarril, Pg.
Verdaguer 170
4. Escola Jesús Maria.
5. Escola Pia.
6. Llar d’Infants La Ginesta,
Nicolau Tous, 35
7. Centre Cívic Fàtima.
8. Associació Cultural Les Comes, Av. Països Catalans, 55
9. CEIP Ramon Castelltort.
10. Local, Av. Barcelona 22
11. La Teixidora, Custiol 10
CALAF
10 gener. A 2/4 de 9 del vespre a la Sala de Fusta del Casal. Concert per la Llibertat a
càrrec dels Amants de Lulú i
xerrada a càrrec d’Antoni Dalmau.
SANT MARTÍ DE TOUS
Dia 11: de 10h a 20h
Dia 12: de 10h a 14h
Lloc: Ajuntament
CARME
Dia 11: de 10h a 20h
Dia 12: de 10h a 14h
lloc: escola Serra de Collbàs
LA POBLA DE CLARAMUNT
Dia 10: A les 19h xerrada informativa. Recollida de vots:
Dia 11: de 9h A 20h
Dia 12: de 9h a 15h
Lloc: Teatre Jardí.
ARGENÇOLA
Dia 11: De 12h a 14h
Dia 12: De 11h a 14h
Lloc: Local Social d’Argençola
(sota la plaça de l’església)
MONTMANEU
Dia 11: De 12 a 14h
Dia 12: De 11 a 14h
Lloc: Sala Municipal.
PIERA
Dia 11: de 10h a 14h: Al Mercat i al Caprabo / de 17 a 20h:
Font del Roc.
Dia 12: de 11h a 13h: A la plaça del Peix i a la Font del Roc

LA LLACUNA
Dia 11: 11h a 14h i de 17 a 21h
Dia 12: d’11h a 14h
Lloc: Carrer Major(davant bar
la Pansa). I diumenge dia 12:
Conferència-col.loqui, a les 12
al local del gimnàs municipal.
CALONGE DE SEGARRA
Dia 12: de 10 a 13.30h. Local
Ràdio Altiplà
ELS PRATS DE REI
Dies 11 i 12: 10 a 14h, sala polivalent.
STA. M. MIRALLES
Dies 11 i 12: de 12h a 14h
Lloc: Local Municipal
SANT PERE SALLAVINERA
Dia 11: de 18h a 20h al local
Social
PUJALT
Dia 12: de 12h a 15h al consultori mèdic
HOSTALETS DE PIEROLA
Dia 11: de 17h a 19 h a la Sala
del Casal Català
VECIANA
Dia 12: de 10h a 13h a la Sala
Polivalent
LA TORRE DE CLARAMUNT
Dia 11: de 9.30h a 13.30h al
Camí de la Torre Baixa (al costat del Super Cal Pilar o el forn
de pa 3×3).
CABRERA D’ANOIA
Dia 11 : de 10 a 14h i de 17h
a 20h.
Dia 12: de 10h a 14h
Lloc: Local Social Canaletes.
CASTELLOLÍ
Dia 12: d’11h a 14h i de 17h a
20h a la Cooperativa.
VILANOVA DEL CAMÍ
Dia 12: de 9 a 19h a la Plaça
del Mercat. Fira del Camí Ral
VALLBONA D’ANOIA
Dies 11 i 12: d’11h a 14h
Lloc: Plaça de l’Esglèsia
ST. MARTÍ SESGUEIOLES
Dia 12 de 10h a 14h. Escoles
CAST. RIUBREGÓS
Dia 11: de 16h a 20h
Dia 12: de 10h a 13.30h
Lloc: Ca la Dela
STA. M. MONTBUI
Dia 11: de 10 a 17h al Nucli
Urbà (Al Bulevard i a Vistalegre).
Dia 12: de 10 a 14h al Nucli
Antic (Ateneu).
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Signa un vot
“Signa un vot per a la independència de Catalunya” és
una campanya promoguda
per l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) adreçada
a encoratjar els ciutadans
perquè exerceixin el dret de
petició. Abans de continuar,
però, permeteu-me una breu
digressió.
Després d’una dictadura
eterna, molts catalans —especialment els que vam néixer just després de la guerra
civil— vam passar per una
escola on, entre matemàtiques i història sagrada, ens
donaven Formación del espíritu nacional, matèria que
com us podeu imaginar era
un descarat adoctrinament
en el nacionalcatolicisme.
Com a detall, totes les aules
estaven presidides per un
santcrist enmig de les fotos
de Franco i José Antonio (Jesucrist entre els dos lladres,
dèiem nosaltres en broma).
Recordo això perquè les coses que has après de petit
se’t queden molt gravades i
t’has d’esforçar per espolsarte-les. Una Grande y Libre,
o Unidad de Destino en lo
Universal, són bestieses que
ens van anar inculcant, de la
mateixa manera que ara ens
intenten convèncer que no es
pot fer una consulta perquè la
Constitució ho prohibeix. Explico això perquè potser encara hi ha persones que pensen que no, que no és legal
independitzar-se, que... Però
pot una llei no permetre fer

una consulta als ciutadans?
Això és democràcia?
Torno al inici. El dret de petició
és un dret fonamental reconegut en tots els països civilitzats, fins i tot Espanya (art.
29 de la Constitució), dret que
permet que qualsevol persona
es pugui adreçar a qualsevol
administració per fer peticions
sobre qualsevol assumpte,
permetent, per tant, exercir el
dret a la lliure determinació,
dret fonamental que tornen a
tenir tots els pobles d’acord
amb la Carta de les Nacions
Unides, vigent també a Espanya des de 1977. I, quan una
pila de catalans hagin signat
aquests vots, que en farem?
La ANC els recollirà i els custodiarà curosament i els farà
arribar al Parlament de Catalunya perquè en trameti la
petició. I si les coses es posen
lletges i al Govern Central se
li acut fer alguna bestiesa? Si
hem de fer cas a alguns membres del PP, ganes no els en
falten, perquè ja s’han aixecat

veus demanant prohibir el
plebiscit, inhabilitar al President de la Generalitat, suspendre l’autonomia i fins i tot
enviar a la Brunete Diagonal
avall.
Aleshores haurà arribat l’hora d’utilitzar el pla B, carregar
les butlletes en un camió i
treure-les del país camí d’un
tribunal internacional, entregar-les i fer públic que centenars de milers de catalans,
milions segurament, s’han
compromès perquè es pugui
fer una consulta. No exigim
la independència, reclamem
poder consultar als ciutadans
de Catalunya, i d’això se’n diu
democràcia, paraula que vol
dir govern del poble, aquella
cosa que es van inventar uns
grecs fa uns 2.500 anys per
millorar la convivència, i qui
no vol un món on els nostres
fills i néts convisquin millor?
Josep M. Ribaudí
Membre de la ANC
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Igualada
El jutge ordena el desallotjament de l’Espai pels
Somnis de l’antic Casal i posa data límit: 13 de febrer
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El Jutjat d’Instrucció núm. 2
d’Igualada ha presentat una
ordre de “desallotjament cautelar” pel dia 13 de febrer de
“l’Espai pels Somnis”, l’espai
de l’antic Casal Interparroquial
propietat del Bisbat de Vic, en
estat d’abandonament, i que
van ocupar joves de la ciutat.
L’església va interposar una
denúncia als jutjats.
Els joves, en un comunicat,
expliquen que, després de 6
mesos de treball per netejar i
arreglar l’Antic Casal Interparroquial i haver-lo consolidat
com un centre social, ara “el
projecte de l’ “Espai Pels Somnis” està en perill de desallotjament. Un desallotjament
cautelar és duu a terme abans
que hi hagi hagut el judici i, per
tant, es produeix sense haver
determinat si l’ús d’aquest edifici és un delicte o no ho és.
Recordem que molta jurisprudència estableix que, si es
tracta d’edificis abandonats,
la jurisdicció adequada seria
la civil i no la penal. En aquest
cas, la denúncia ha anat per la
via penal”.
Davant d’aquesta amenaça,
l’Espai pels Somnis ha en-

gegat una campanya per tal
d’aturar aquesta injustícia sota
el lema “Els Somnis no és desallotgen! El Casal és d’Igualada!”. L’objectiu és evitar el
desallotjament i, com ja han
demanat sempre públicament,
dialogar amb el Bisbat de Vic
per tal de trobar una solució
per fer ús d’aquest espai amb
un acord mutu.
La campanya durà a terme
diferents accions “pacífiques
encaminades a aturar el desallotjament i, a la vegada,
denunciar l’especulació urbanística i reclamar l’ús d’espais
abandonats. Entre el seguit
d’accions que es faran, s’ha
editat una petita guia per tal

Una de les habituals assemblees que es fan a l’Espai pels Somnis, el passat estiu.

Els joves inicien una
campanya per evitar
el desnonament de
l’espai, propietat de
l’Església, i
presentaran recurs
d’apel.lació
que les persones que donen
suport al projecte, puguin realitzar petites accions de forma individual. Entre aquestes,
destaquem el fet que la gent
es vagi a confessar a l’esglé-

sia dient que “també ha ocupat
i prefereix un Casal viu, que
no pas un espai abandonat”.
Per últim, els joves recorden
“que malgrat que fa mesos
que estem sol·licitant una reunió amb l’Ajuntament per
realitzar una mediació -recordem que aquest procés es va
iniciar després de la negativa
de l’Ajuntament a cedir espais
al jovent d’Igualada- , aquesta
reunió encara no s’ha produït”. Per la seva banda, l’advocat dels joves, Andrés García,
ja ha avançat que “s’interpo-

sarà un recurs d’apel.lació
davant l’Audiencia Provincial
perquè es pronunciï abans del
dia 13 de febrer i no s’efectuï
el desallotjament”, ja que, al
seu entendre, encara no hi ha
hagut judici “i no es pot determinar si l’ús de l’edifici és un
delicte o no”. L’advocat també
troba “desproporcionat” que
l’Esglèsia hagi triat la via penal en la demanda, ja que “la
jurisprudència és molt àmplia
en aquests casos, i sempre és
per la via civil”.

El programa de TVE Entre Todos ajuda una família del barri
de Fàtima a trobar diners per ajudar un nen de 9 anys
JP / LA VEU

El programa “Entre Todos”, de
la primera cadena de TVE, ha
ajudat una família d’Igualada
a aconseguir els diners neces-

saris per a poder adquirir un
elevador a casa seva per a un
fill de 9 anys d’edat que pateix
paràlisi cerebral. Els pares ja
fa temps que van iniciar una
recollida de taps solidaris,

unió comercial de

GASOILS
Ara pot pagar el gasoil de
calefacció per mensualitats

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

Distribució de gasoil
per la calefacció
a domicili

Dues imatges del programa, durant la connexió en directe amb Igualada.

fins a aconseguir-ne prop de
7 tones, amb la qual cosa van
assolir 1.500€, molt lluny encara dels 17.450€ que costa
aquest aparell, necessari per
pujar al segon pis on resideixen al barri de Fàtima.
Els pares, Cristina i Javier,
van aparèixer al programa,
amb una connexió en directe
des del seu domicili a Igualada. Ambdós tenen dos fills
de cinc anys d’edat, un dels
quals, Xavier, té paràlisi cerebral per culpa d’un virus que
va contraure la mare en el període d’embaràs. El nen ha de
menjar-ho tot triturat, i gairebé
no parla perquè hi sent molt
malament -ha de portar audiòfons. Per acabar-ho d’adobar,
la família ho passa malament,
amb la mare a l’atur i el pare
treballant per a una ETT. Per
sort, la gent és molt solidària
i, en pocs minuts, una dotzena de persones va trucar al
programa aconseguint més de
10.000€.

Igualada
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Més de 800 patges i 6.000 quilos de caramels,
en la festa més màgica de l’any
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La nit més màgica de l’any va
tornar a ser especial a Igualada. Fidels a la seva cita amb
la ciutat, Melcior, Gaspar i Baltasar van desfilar amb més de
800 patges que els acompanyaven pels carrers d’Igualada repartint més de sis tones
de caramels, molts regals
-gairebé tres mil paquets- i
una bona dosi d’esperança
per aquest 2014 que acaba de
començar.
El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, convidat per l’alcalde Marc Castells, va veure de
prop la festa igualadina, en
una passa més per ajudar-la a
convertir-se en Patrimoni Immaterial de la Unesco. Milers
de persones -potser moltes
més que en edicions recents
en ser dia festiu- van coŀlapsar el centre d’Igualada per
admirar una festa particular,
singular i de profunda arrel
igualadina.
Davant l’antic Hospital, abans
d’iniciar el clàssic recorregut,
l’alcalde va donar la benvinguda als tres Reis i els va recordar l’interès que persegueix
l’Ajuntament des de fa uns
anys per a que la festa igualadina sigui reconeguda a nivell

El conseller de
Cultura, Ferran
Mascarell, que va ser
a Igualada, va afirmar
que la Generalitat
estarà al costat de la
petició que la festa
dels Reis sigui reconeguda per la Unesco
internacional. “La nostra és
una festa molt estimada pels
igualadins, és ja avui un patrimoni que ha passat de generació en generació, i ens agradaria que el reconeixement
que tenim a nivell de país,
arribés ara a tot el món”, deia
Castells, al costat del conseller
Mascarell. En un curt discurs,
el màxim representat polític de
la cultura catalana va recollir
el testimoni per dir breument
que “farem tot el possible per
ajudar a la ciutat a aconseguir
aquest reconeixement’’. La
Festa dels Reis d’Igualada ja
és avui declarada “d’Interès
Nacional” per la Generalitat,
des de l’any 2010.
Qui va parlar en nom dels
tres Reis Mags va Melcior. El
rei Blanc va congratular-se

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va voler veure de prop els Reis d’Igualada, que van coŀlapsar els carrers més cèntrics.

que aquest any les carrosses
reials havien estrenat guarniments, va destacar el treball
de la Comissió Organitzadora,
i va fer una crida a enaltir els
valors solidaris entre la societat, així com “el diàleg entre
persones diferents i la cooperació”.

Faruk, en una casa de la ciutat.

11

12

Igualada

DIVENDRES
10 de gener de 2014

D E L’A N O IA

L’atur es va reduir en 416 persones
a l’Anoia durant l’any 2013
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La llista de persones apuntades al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) es va reduir
a l’Anoia en 416 persones durant l’any 2013. Així es desprèn de les dades d’atur publicades aquesta setmana per
la Generalitat, que reflecteixen
que a l’Anoia hi havia 11.956
persones sense ocupació en
data 31 de desembre. Fa un
any, eren 12.372. La disminució, doncs, és de prop d’un 4%
en els darrers dotze mesos.
Una xifra discreta, i que caldria estudiar detingudament
per veure la quantitat de persones s’han esborrat de la llista del SOC, o bé han marxat
del país.
En tots els municipis hi ha
disminució d’atur, a excepció
d’Argençola, Masquefa, Òdena, Orpí, Piera, Rubió, Santa
Martí Sesgueioles i la Torre de
Claramunt. A Igualada, la reducció de la desocupació en el
global dels 12 mesos ha estat
de 171 persones, poc menys
d’un cinc per cent.
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L’Ateneu Igualadí estrena dimarts un
espai de tertúlies sobre la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU

Coincidint amb l’any de commemoració dels 150 anys de
l’entitat, l’Ateneu Igualadí serà
la seu, a partir d’aquest mes
de gener, d’un nou espai de
tertúlia, debat i reflexió d’Igualada anomenat DdD (Dimarts
de Diàlegs). Amb l’objectiu de
recuperar la vella tradició de la
tertúlia que hi havia en molts
cafès dels ateneus de Catalunya, un dimarts al mes s’organitzaran diàlegs sobre un tema
en concret que anirà canviant
cada mes. Totes les qüestions
guardaran alguna relació amb
Igualada i es vol que, a partir
d’una mirada global al tema
escollit, es pugui acabar acotant a l’escala local.
DdD vol fer-se totes les preguntes sobre el tema escollit i
buscar els experts que donin
les millors respostes, enriquides amb un debat on el públic
hi participi de manera molt
activa i en sigui un protagonista fonamental. L’objectiu és
aconseguir que el debat, el diàleg i la discussió siguin eines
útils per fomentar el coneixement i el pensament crític a
la ciutat. Dimarts de Diàlegs
vol aconseguir la generació
i intercanvi d’opinions sobre
diverses temàtiques a través
de l’únic poder de la paraula
al voltant d’una mateixa taula.

Caritat i pobresa a Igualada,
primer debat
L’activitat DdD s’estrenarà el
proper dimarts 14 de gener a
les 8 del vespre a la Sala de
Socis de l’Ateneu amb un primer debat-tertúlia sota el títol:
“La caritat resol la pobresa?”.
Es vol escoltar diferents veus
per saber com s’ha d’afrontar la lluita contra la pobresa
i conèixer si cal caritat o una
redistribució de la riquesa. En
un moment de dificultats econòmiques i d’augment de la
desigualtat, també es posarà
damunt de la taula quina és la
realitat a Igualada i arreu del
país i com cal fer-hi front.
L’acte començarà amb una
primera intervenció que anirà
a càrrec del coordinador de
Creu Roja Catalunya i membre de la junta directiva de la
Taula del Tercer Sector i del
Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars de la

Generalitat, Enric Morist. Durant 15 minuts explicarà quin
és el context a nivell de país
sobre aquesta qüestió i després es passarà a fer la tertúlia
amb un seguit de convidats a
l’anomeanda Fila 0 que seràn
el director de Càritas AnoiaSegarra, Joan Farrés; el vicepresident i la coordinadora de
Creu Roja Anoia, Jordi Morist i
Sílvia Grados; i també una de
les impulsores de la plataforma Igualada x Igualada. A tots
ells, s’hi sumarà el públic assistent que hi vulgui intervenir,
ja que DdD vol donar un fort
protagonisme a la paraula del
públic per crear aquesta atmòsfera de tertúlia.
El coordinador de Dimarts de
Diàlegs és el periodista igualadí Jordi Cuadras amb el suport de l’Ateneu, una entitat
sensible i receptiva a les necessitats i demandes de la societat per crear i desenvolupar
espais per dialogar i compartir,
aspectes claus també de l’esperit ateneista.
Cada un dels actes de DdD
també serà transmès per les
xarxes socials i en cada ocasió un periodista diferent de la
ciutat s’encarregarà de fer-ho
a través del compte de Twitter
@DimartsDialegs. Per la tertúlia del proper dimarts, la cronista 2.0 serà Cora Muntané.

REDACCIÓ / LA VEU

Dotacions dels Mossos d’Esquadra i Bombers de la Generalitat cerquen des d’ahir
dijous al matí el jove igualadí
Òscar Estalella i Tomàs, de 17
anys d’edat.
El noi, alumne de segon curs
de batxillerat de l’IES Pere Vives Vich, no va tornar a casa
seva -al barri dels Set Caminsdimecres al vespre. Això va fer
saltar l’alarma entre la família,
que va denunciar el cas a la
policia. Ja des de dimecres a
la nit es va poder veure a les
xarxes socials -sobretot Facebook- una crida a la recerca
per part del germà de l’Òscar.
Ahir dijous, aquesta recerca
ve ser molt intensiva des de
les xarxes socials i a través de
missatges de mòbil.
La família, però, no va auto-

Òscar Estalella.

ritzar als Mossos la difusió de
la imatge de l’Òscar Estalella
fins ahir a la tarda. No s’ha
aportat cap més informació
sobre la seva desaparició o la
roba que portava quan se’l va
veure per darrere vegada. Si
algú en sap alguna cosa, cal
que truqui de seguida al 112.

Comencen les rebaixes a
Igualada amb ofertes del 50%
REDACCIÓ / LA VEU

Els comerços han començat
oficialment les rebaixes d’hivern aquest dimarts, dia 7
de gener i finalitzaran el 6 de
març. A més, el primer diumenge de la campanya de
rebaixes, el dia 12 de gener,
els establiments comercials
podran obrir les portes, coincidint amb el primer festiu del
període legal de rebaixes.
Aquí a Igualada les rebaixes
han tingut un començament
molt agressiu, amb uns descomptes que en la majoria
dels casos són ja de 50 %.
Els primers dies, quan encara queda gènere a remenar,
seran els dies amb més moviment.
Encara així, hi ha molts es-

tabliments que apliquen descomptes i ofertes per animar
les vendes des de fa dies.
De fet, el buit legal que existeix actualment provoca que
no es compra gaire més en
període de rebaixes, tret que
es trobin bones ofertes i bons
productes, donat que moltes
empreses ofereixen fórmules
de vendes de saldos en qualsevol altre moment de l’any.

474 infants han rebut joguines
de la campanya de Creu Roja
REDACCIÓ / LA VEU

Un any més Creu Roja Anoia
ha complert amb els objectius que tenien marcats en la
Campanya de Recollida Joguines. Des de l’entitat expliquen que “un any més podem
parlar sense cap dubte de la
gran solidaritat de les persones que ens envolten. Gràcies a tots ells, Ajuntaments,
entitats, escoles, particulars i
col·laboradors en general, un
total de 474 infants de la nostra comarca, la Nit de Reis “no
es queden fora de joc”.

Creu Roja fa especial menció
“al grup de voluntaris i voluntàries de la nostra entitat, als
joves de l’Escola Pia i al Club
Aidar per un treball ben fet,
ells s’han ocupat d’anar a les
escoles a donar informació
de la campanya, de participar
a les Maratons i punts de recollida de joguines del dia 20
de desembre i en el seu empaquetament i posterior entrega a les diferents cavalcades.
Moltes gràcies a tots i fins la
propera campanya”.

D E L’A N O IA

Publicitat

DIVENDRES
10 de gener de 2014

13

Recupera’t amb el mètode REDITOX d’Yvette Pons
Recupera’t després de
les festes. Reditox combina tres mètodes en sinergia entre ells:
·Pèrdua de pes,
·Pèrdua del volum
·Remodelació del cos
·Desintoxicació de l’organisme.
·CONSTA DE

Un programa de 6 sessions de tractament en
l’Institut (3 sessions setmanals).
Una dieta reductora i desintoxicant adaptada al
teu metabolisme
I un complement nutricional a base de plantes
medicinals per eliminar
toxines, greixos estancats i retenció de líquids.
·RESULTATS

·Pèrdua d’una talla
·Reducció de 3 kg
·Entre 4 i 8 cm de pèrdua
de volum.
·Eliminació de la retenció
de líquids.
·Afinament en els nòduls
de cel·lulitis.
·Pell més tonificada.
·Desintoxicació de
l’organisme.
·Pell facial i corporal més

hidratada i lluminosa.

PREU DE TOT EL
TRACTAMENT

325,00

(6 sessions de tractament, dieta i
complement desintoxicant)
·Promoció vàlida durant el mes
de gener.

Institut Yvette Pons C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada, Barcelona. Tel. 93 804 62 02
info@yvettepons.com

www.yvettepons.com

www.facebook.com/yvettepons

Guanyadora del concurs de Facebook del mes de desembre
L’afortunada ha sigut Margarida Rosa amb un premi d’un pack de productes
YVETTE PONS i d’un tractament facial.
Si vols participar del nostres sortejos i gaudir de fantàstics premis, fes-te fan
de la nostre pàgina de facebook
YVETTE PONS i rebràs tota la informació sobre les nostres promocions.
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Intenta atracar una botiga de mòbils
en plena Cavalcada de Reis
REDACCIÓ / LA VEU

La Policia Local d’Igualada va
detenir el passat diumenge,
5 de gener, un individu de 26
anys i amb domicili a Igualada
com a presumpte responsable
d’un delicte de robatori amb
violència.
Poc després de les 7 de la tarda, i en plena Cavalcada de
Reis pels carrers del centre
de la ciutat, M. B., armat amb
un ganivet i amb la cara tapada amb un passamuntanyes,
va irrompre en una botiga de
telefonia mòbil del carrer de
l’Argent, i va instar el seu propietari a donar-li el contingut
de la caixa. En aquell moment
van entrar a l’establiment els
dos fills del propietari, iniciant
tots tres una baralla amb l’assaltant.
Una dotació de la Policia Local
es va desplaçar ràpidament
fins al local, alertada per testimonis dels fets, i va procedir

Parades de “top manta” a la Fira de Reis. Foto: PxC

L’atracament es va produir en un establiment de telefonia del carrer de l’Argent.

a la detenció de l’individu. De
resultes de l’incident, tant els
responsables de la botiga com
l’agressor van patir ferides de
caràcter lleu. El detingut va
passar a disposició judicial
aquest dimarts, 7 de gener.
Aquesta actuació coincideix
amb el desplegament del Pla

Grèvol que es duu a terme
cada any per dates nadalenques i que implica un reforç de
la presència policial en punts
clau, com ara eixos comercials, i una acció coordinada
dels cossos de Policia Local i
Mossos d’Esquadra de tot Catalunya.

A partir del 14 de gener, inscripcions
al nou Casal Cívic del Passeig
REDACCIÓ / LA VEU

Ja es disposa de la nova Programació de les activitats a
l’Equipament Cívic IgualadaCasal del Passeig, al Passeig
Verdaguer, 67, per tal de que
podeu triar l’activitat i fer les
inscripcions a partir del dia 14
de gener. També començarà el període d’inscripcions al
Casal Cívic Montserrat.
Les inscripcions a les activitats d’infants i programa Jugar
i llegir, es fan tot el curs de 2/4
de 4 a 5 de la tarda i de 2/4 de
8 a 2/4 de 9 del vespre.
A la resta d’activitats les inscripcions es portaran a terme
als dos equipaments a partir
del 14 de gener. Es poden fer
presencials, en qualsevol dels
equipament
indistintament
d’on es realitzi l’activitat, o al
telèfon 93 804 36 61.
L’horari d’inscripcions serà de
dilluns a dimecres, de 10 a 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda, i dijous i divendres de 10
a 1 del migdia. El primer dia
d’inscripcions, 14 de gener,
els números del torn dels dos
equipaments, es repartiran a
les 9 del matí.
Les activitats de la Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària són gratuïtes. El
material necessari va a càrrec
de les persones inscrites. Les
places a les activitats són limitades i s’adjudicaran per ordre
d’inscripció.
La realització d’una activitat
està condicionada a la ins-

cripció d’un mínim de persones. Tres faltes d’assistència
sense justificació implicaran la
pèrdua de la plaça.
Les condicions de les activitats organitzades per a les
entitats corresponen a les entitats organitzadores.
Caldrà fer un ingrés al compte
de l’entitat organitzadora, que
s’indicarà en el moment de formalitzar la matricula, aquests
pagament donarà dret a participar en l’activitat inscrita. La
quantitat d’activitats i cursos
és molt àmplia, i per a totes
les edats.
Activitats per
a la gent gran
L’associació de la gent gran
d’Igualada ens informa també
que cada diumenge faran Ball,
començant a les 5’30 hores de
la tarda.
D’altra banda, els viatges
s’aniran planificant de semblant manera que fins ara,
sempre esperant ofertes interessants i/o diferents. Ara
mateix estan pendents pel febrer de la sortida a fer una cal-

çotada. Us recorden que els
que encara no heu renovat el
carnet de soci de l’Associació,
podeu fer-ho qualsevol dia en
l’horari d’oficina de l’Associació, de dilluns a divendres, de
2/4 d’11 a 2/4 d’1 del migdia, al
Passeig Verdaguer, 67, planta
baixa. També us conviden a
fer-se soci, tothom que encara
no ho sigui, d’acord amb les
normes. Estan preparant una
sèrie de condicions favorables
per tots els que siguin socis,
amb el nou carnet.
Conferència del diputat de
CiU Carles Campuzano
Una activitat que pot ser interessant, per els que esteu jubilats, o que ho estereu aviat, és
la conferència que es farà el
proper dijous dia 16 de gener,
a 2/4 de 6 de la tarda, al Casal
del Passeig, en que l’Alcalde
d’Igualada Marc Castells, presentarà al diputat al Congrés
de Madrid Carles Campuzano
i Canadés, qui parlarà dels
“Escenaris de futur del sistema de pensions”.

PxC denuncia parades de
“top manta” a la Fira de Reis
REDACCIÓ / LA VEU

PxC Igualada va denunciar
el passat dia 6 de gener al
092 l’existència de diverses
persones venent productes
falsificats o de dubtós origen,
el que es coneix popularment
com el “top manta”, durant la
Fira de Reis. Segons el partit
polític amb representació municipal, “els manters que estaven perfectament organitzats
canviaven d’ubicació segons
anaven advertint la presència
de la policia local d’Igualada,
van començar actuant a la
zona de l’estació nova i van
acabar a prop del parc de l’estació vella”.
El regidor Robert Hernando
ha explicat que “vull felicitar
la policia local d’Igualada que
va actuar amb celeritat per
dissuadir els manters, la llàstima és que la legislació vigent
davant d’aquest fenomen sigui
tan laxa i permissiva. Tenien
un remolc aparcat i s’anaven
movent segons alertaven la
presència de la policia, ja que
compten amb sentinelles que
avisen mitjançant un xiulet de
la presència policial”.
Hernando afegeix que “no
hem d’oblidar que darrere del
subsaharià sovint il·legal que

El regidor Robert
Hernando va alertar
la Policia Local, que
va actuar amb celeritat, però “els manters
estaven perfectament
organitzats i s’anaven
movent. No permetrem que taquin una
fira tan nostra com la
Fira de Reis”
ven a la manta hi ha màfies
organitzades que falsifiquen
productes de marques amb
persones que treballen en
condicions d’esclavitud de
manera clandestina, això suposa un greu perjudici per al
comerç legal i per a la nostra
economia”.
El regidor identitari igualadí
aclareix que “des de PxC no
permetrem que ningú taqui les
fires d’Igualada, i menys una
tan tradicional i estimada que
data de 1373 com és la nostra
mítica fira de reis que sempre
s’ha caracteritzat per vendre i
promocionar productes de la
terra”.

Detingut per portar 120 grams
de marihuana dins del cotxe
REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de
l’Àrea de Recursos Operatius
de Manresa van detenir el
passat dia 18 un home de 31
anys, nacionalitat espanyola i
veí de Òdena com a presumpte autor d’un delicte contra la
salut pública.
Els fets es remunten al passat
dia 18 quan els agents es trobaven realitzant un control de
pas a la carretera N-IIa al punt
quilomètric 558 del terme municipal de Vilanova del Camí
quan van aturar el vehicle

del detingut. En obrir la finestra del vehicle els agents van
notar que desprenia una forta
olor a marihuana.
Els agents van escorcollar el
vehicle i van localitzar una caixa de sabates amb 120 grams
de marihuana.
L’home va quedar detingut
per un delicte contra la salut
pública i un cop va ser escoltat en declaració va quedar
en llibertat amb càrrecs amb
l’obligació de comparèixer davant del jutge quan aquest ho
requereixi.
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Recepció als “ambaixadors” igualadins
que treballen o estudien a l’estranger

PERE PRAT

Espanya és
diferent
El govern de l’estat s’ha gastat molts diners en promoure
la marca Espanya. Creu que
tot es compra. Li agraden
les ‘relacions’, convençut
que tot s’acaba fent favors
i esperant que els hi tornin.
Veu l’economia com una activitat de club, on s’hi entra
pagant un peatge, però una
volta se n’és membre, els diners vénen sols i a cabassades. Per això han crescut les
constructores d’aquest país,
malgrat ser una activitat per
a la qual no hi havia altra
tradició que la febre d’infraestructures finançades amb
fons comunitaris, les requalificacions i el boom immobiliari. Ningú volia veure que
un quilòmetre d’autopista fet
a Espanya era tres vegades
més car que fet a Alemanya.
I es justificava amb les condicions orogràfiques.
Però la realitat és que a
Espanya la consigna era
“a més sobrecostos, més
beneficis”. Un muntatge de
connivència perfecta entre
les administracions públiques contractants de les
obres i els contractistes
-amb comissions de les que
tots n’eren partícips en major o menor mesura- perquè
encara que uns oficialment
les paguen, tots en rebien
d’una manera o altra. Es
comença amb un baix preu
inicial, que després ‘la realitat’ obliga a fer ‘treballs addicionals per corregir desviacions’. I al final, el preu que
paguen les administracions
resulta superior al preu de
licitació amb el qual l’obra
havia sortit a concurs.
Però la crisi va fer que moltes empreses constructores
s’adonessin que no n’hi havia prou amb el mercat domèstic i van sortir al mercat
internacional. Així van concórrer a licitacions de molt
nivell. Entre elles l’AVE de la
Meca i l’ampliació del Canal.
I en ambdues hi ha problemes. Però és al Panamà on
ara s’ha generat un escàndol d’unes proporcions gegantines. El juliol del 2009
la subhasta per la l’ampliació, que sortia a un preu de
3.481 milions d’euros va ser
guanyada pel Consorci GUP
(Grup Units pel Canal) - format per Sacyr, la italiana Impreglio, la belga Jan de Nul
i la panamenya CUSA - oferint 3.118 milions de dòlars.
‘Només’ 1.000 menys que el
segon postor, el grup liderat per l’americana Bechtel,
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amb les japoneses Taisei
i Mitsubishi (havien ofert
4.185 milions), o el consorci
que formaven ACS, Acciona
i FCC (5.981 milions). Ara
els concessionaris amenacen de parar les obres en 21
dies si l’Autoritat del Canal
(ACP) no reconeix un sobrecost d’obra del 50%.
Pel que sembla el concessionari confiava en el ‘mètode de licitació’ habitual a
Espanya. S’havia assegurat
la victòria oferint una ‘baixa
temerària’ i esperava després negociar un ajust amb
les autoritats locals. Per això
s’havia ‘treballat’ connexions
personals i simpaties. Un
mètode que ha omplert els
jutjats espanyols d’investigacions per corrupció. Així havien incorporat al consorci a
la Constructora Urbana, SA
(CUSA), una empresa propietat de la família del president de l’Autoritat del Canal
que adjudicava les obres. Alberto Alemán Zubieta, president de l’ACP des que Panamà va recuperar la propietat
del canal, havia estat l’anterior president de CUSA, que
en el moment de guanyar el
contracte estava presidida
pel seu cosí Rogelio Alemán.
En els papers filtrats per
Wikileaks ja se sabia que
Bechtel havia dit que “El
preu ofert no dóna ni per
posar el formigó. El projecte
d’ampliació del canal és un
desastre. En dos o tres anys
resultarà evident que tot això
ha estat un error”. El 2012
el govern panameny canvia
a Rogelio Alemán per Jorge
Luis Quijano, que no “era de
la colla”. I aquest no vol saber res de les reclamacions
econòmiques per desviacions de costos, estimades en
més de 1.600 milions de dòlars, per “falles geològiques
no indicades en el projecte”.
I el president del Panamà,
Ricardo Martinelli, diu “que
tot són romanços” i s’ha
plantat. Ell no sap com han
fet els diners els ‘milionaris
espanyols’. Sense posar-hi
un duro. A crèdit i munyint
els pressupostos de les administracions públiques. No
sap que Espanya és diferent i que la seva marca va
quedant com un símbol de
corrupció. I és que el prestigi
no es guanyant pagant a qui
interessadament et riu les
gràcies, sinó amb l’esforç i la
feina ben feta de cada dia. I
la pròxima l’AVE de la Meca.

L’Ajuntament va donar la benvinguda el passat 2 de gener,
als nous Ambaixadors de la
ciutat, aquells igualadins i
igualadines que actualment
viuen a l’estranger per raons
laborals o d’estudis. Amb la
dotzena de noves incorporacions de l’any 2013, ja són al
voltant de 80 les persones que
el consistori ha distingit com
a Ambaixadors, establertes
en indrets tan diferents com
Alemanya, França, Itàlia, el
Vaticà, Suècia, el Regne Unit,
Dinamarca, Holanda, Mèxic,
Guatemala, Jamaica, Nicaragua, el Perú, el Paraguai,
el Brasil, Egipte, Etiòpia o la
Xina. Tots ells desenvolupen
en aquests països diferents
tasques professionals, formatives o d’investigació.
L’alcalde, Marc Castells, i la
regidora de Promoció de la
Ciutat i Coordinació, Imma Soteras, es va reunir amb quatre
dels nous representants de la
ciutat a l’Ajuntament. Concretament, amb Albert Pons, que
fa dos anys que viu a Alemanya treballant com a enginyer

L’alcalde Marc Castells amb quatre dels “ambaixadors” igualadins.

industrial en un projecte d’automoció per a la marca Ford;
amb Jaume Pons, que fa quatre anys que resideix a Guinea
Bissau al capdavant de l’empresa Agrogeba Sarl, dedicada a la producció d’arròs; amb
Joan Llansana, que porta trenta-cinc anys al Brasil treballant
en l’àmbit dels curtits i la pell
de qualitat i, finalment, amb
Anna Altarriba, professora de
castellà al departament lingüístic de la universitat italiana
de Verona.
Castells va afirmar que “un
dels grans objectius que per-

segueix avui aquest Ajuntament és aconseguir que la
ciutat d’Igualada deixi de ser
invisible en molts àmbits i els
nostres Ambaixadors han de
jugar un paper molt destacat
en aquesta tasca”. Per això,
els va animar a seguir desenvolupant el seu talent i promocionant arreu el nom de la capital de l’Anoia.
El consistori enllesteix actualment un nou portal web que
ha de ser un espai virtual a la
xarxa on es podran trobar tots
els Ambaixadors d’Igualada i,
fins i tot, contactar-hi.

L’empresa Aquasos farà l’assistència
mèdica al camp de l’Espanyol
REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa igualadina de cardioprotecció Aquasos Serveis
Integrals SL serà l’encarregada dels serveis de prevenció
mèdica del RCD Espanyol
cada vegada que es disputi
un partit a l’Estadi Cornellà-El
Prat. El dispositiu de prevenció estarà format per més de
vint professionals de la salut i la seguretat, la majoria
anoiencs. L’equip humà, que
liderarà el Dr. Marc Bausili i
Ribera, està format per una
quinzena de tècnics socorristes, quatre infermers, dos
metges i dos bombers, tots
ells amb formació específica
en suport vital bàsic, primers
auxilis i utilització i maneig de
desfibril·ladors. El dispositiu
compta també amb dues ambulàncies medicalitzades.
El servei de prevenció mèdica
d’Aquasos s’estrenarà aquest
proper diumenge dia 12 de
gener coincidint amb el partit
del RCD Espanyol contra el
Real Madrid CF que se celebrarà a l’estadi Cornellà-El
Prat. A partir de diumenge, el
servei estarà en funcionament
cada vegada que s’utilitzin les
instal·lacions de l’estadi; s’activarà una hora i mitja abans
del partit i actuarà en qualse-

El Dr. Marc Bausili, amb membres de l’equip d’Aquasos.

vol emergència que es pugui
produir mentre duri la jornada.
El servei de prevenció mèdica
forma part de la UCO (Unitat
de Control Operativa) del RCD
Espanyol i té com a objectiu
protegir els aficionats davant
de qualsevol incidència. Fa
poc més de dos mesos, els
igualadins Aquasos ja van
instal·lar una dotzena d’aparells desfibril·ladors al camp,
exposats en tòtems visibles, i
diversos instructors van explicar als aficionats com utilitzarlos en cas d’emergència.
La persona escollida per encapçalar aquest servei és
l’igualadí Marc Bausili Ribera, llicenciat en Medicina i

Cirurgia per la Universitat de
Barcelona i Màster en Metodologia de la investigació, que
serà present a l’estadi cada
jornada de partit per coordinar
el servei de prevenció.
Aquasos Serveis Integrals SL
és una empresa igualadina
que va néixer l’any 2000 de la
mà de Pep Méndez i que ara
viu un gran moment d’expansió; no només instal·la aparells
de cardioprotecció en nombrosos equipaments d’arreu del
país sinó que també realitza
serveis preventius en esdeveniments esportius i cursos de
formació en suport vital bàsic,
primers auxilis, utilització de
desfibril·ladors i socorrisme.

Igualada
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Igualada va ser la seu de la Copa d’Aerostació
REDACCIÓ / LA VEU

En Joan, amb la mare Meritxell i familiars, amb l’alcalde Marc Castells.

El primer igualadí del 2014
es va fer esperar

REDACCIÓ / LA VEU

El primer igualadí del 2014 es
va fer esperar. No va néixer
fins el dilluns passat dia 2 de
gener al voltant de les 13.30
del migdia i va pesar 3.010 Kg.

És el Joan Jiménez Sánchez i
és el primer fill de l’Emmanuel
i la Meritxell. L’alcalde, Marc
Castells, va visitar la família a
l’Hospital per donar-los l’enhorabona.

Creu Roja va fer recollida
d’aliments al Munichmer.cat

REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa Berneda S.A (que
comercialitza la marca Munich) en col·laboració amb
Creu Roja a l’Anoia va dur a
terme una Campanya de recollida d’aliments i productes
bàsics durant els dies compresos entre el 28 i el 31 de
desembre, aprofitant l’esdeveniment “Munichmer.cat”.
La campanya pretenia donar
resposta a les urgències alimentàries de les famílies més
afectades per la crisis de la
nostra comarca. Finalment es
van recollir gairebé 3.000 quilos de productes de primera
necessitat, entre els que destaquem: llet, sucre, sal, farina,

llaunes de conserves, tomàquet triturat, bolquers, cereals,
potitos diversos, pasta, arròs i
productes d’higiene personal.
Tots aquests productes es
repartiran duran els propers
dies a famílies d’arreu de la
comarca, a través dels diferents dispositius que hi ha en
funcionament a cada municipi.
A més l’empresa Munich aportarà tres mil quilos més, doblant així la quantitat recollida
durant aquests dies de la celebració de “Munichmer.cat”.
Els organitzadors volen agrair profundament aquest tipus
d’iniciatives que ajuden a millorar les necessitats de les
persones més vulnerables del
nostre voltant.

La iniciativa de Dolors Canal, en
un programa de televisió
REDACCIÓ / LA VEU

La Dolors Canal és una vilanovina a qui fa dos anys li van
diagnosticar una Esclerosi
Múltiple. El diagnòstic va suposar-li un important trasbals
però, gràcies a la família i als
amics, lluny d’enfonsar-se,
s’ha fet més forta. Ara lluita
per tirar endavant una associació de familiars i afectats per
l’Esclerosi al seu municipi: Vilanova del Camí. Recentment
en varem parlar a La Veu, i la

Dolors continua explicant el
seu projecte, recentment a les
comarques de la Catalunya
Central a través del Canal Taronja.

El passat 2 de gener es va
ferun any més la tradicional
Copa d’Igualada d’Aerostació
en la seva setena edició. És
una trobada anual dels pilots
igualadins amb un objectiu familiar i de germanor dels aficionats als globus de la nostra
ciutat i comarca.
Cal destacar que aquesta
“comunitat” tot i ser una activitat minoritària té cada vegada més seguidors a la nostra
comarca. Enguany les condicions meteorològiques han
estat molt favorables i han
permés als participants gaudir d’un fantàstic vol sobre la
comarca. Dins la trobada es
fa una prova competitiva per
donar-li un aire més esportiu
i determinar el campió que

La “competició” s’acaba sempre amb una gran festa amb “la gent dels globus” d’Igualada.

tindrà la Copa durant tot l’any
fins a la propera edició.
Aquest any eren 13 els equips
participants i el guanyador
ha estat un l’equip de Globus
Kon-Tiki amb Angel Aguirre
com a pilot i la Mercè i la Sònia

com a tripulants. Després del
vol tots els participants han fet
el també tradicional esmorzar
a on Jordi Rodriguez, com a
guanyador de l’edició de l’any
passat lliurà la Copa al guanyador d’enguany.
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La Fira del Camí Ral retorna Vilanova del Camí a
l’època medieval
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Vilanova del Camí es prepara per viure aquest cap de
setmana la seva Festa Major
petita. La festa, en honor a
Sant Hilari, patró del municipi s’encetarà dissabte amb
“la banda sonora de la teva
vida” un espectacle musical
que anirà a càrrec de l’escola
municipal de música Mossèn
Pla de Sant Quintí de Mediona i que comptarà també amb
la col·laboració dels alumnes
de l’escola vilanovina Artístic.
El repertori inclou bandes sonores de grans pel·lícules que
s’acompanyaran amb la projecció d’alguns fragments dels
films.
L’espectacle, recomanat per
a tota la família, començarà
a dos quarts d’onze de la nit
a Can Papasseit. El preu de
l’entrada, que es pot comprar
anticipadament fins el 10 de
gener a Can Papasseit, és de
4 euros.
Una de les cites importants del
cap de setmana és, sens dubte, la Fira del Camí Ral, que
omplirà els carres del casc
antic del municipi. De les nou
del matí a les set de la tarda,
els carrers Major, Onze de Setembre, Santa Llúcia i Plaça
del Mercat acolliran una mos-

tra de productes alimentaris i
artesans dels països catalans
i una mostra d’arts i oficis.
La ludoteca medieval acollirà diferents jocs de destresa
i d’habilitat o els cavallets de
pedals. En el marc de la Fira
també es podrà gaudir de diferents activitats infantils i familiars com tallers per fer-hi pa
i figures de fang, la caravana
de ponis o el campament medieval per practicar el tir amb
arc.
Aquest any, la Fira que arriba
a la setzena edició, també

ofereix una exhibició de vol
amb aus, en dues sessions; a
la una i a les cinc de la tarda.
I a banda, trobareu com sempre, actuacions teatrals al carrer amenitzades amb musics
medievals.
Una dotzena comerços locals i
vuit entitats vilanovines participaran a la Fira, traient els seus
productes i serveis al carrer.
En aquesta edició hi podreu
trobar productes de decoració, material informàtic, roba,

alimentació i bijuteria, entre
altres. 8 comerços més, ubicats als carrers on s’instal·larà
la Fira, obriran les portes dels
seus establiments per sumarse així a la mostra que coincideix amb el primer diumenge
de rebaixes.
Pel que fa a la part esportiva
de la Fira, la regidoria d’Esports organitza una nova edició de la Pujada als Dipòsits,
la vint-i-vuitena. La sortida de
la cursa tindrà lloc a les 10

del matí des de la plaça Extremadura, tot i que hi haurà
una sortida anticipada per als
màsters i els menors d’edat
acompanyats que vulguin fer
el recorregut però sense competir.
Les inscripcions es poden fer
de manera anticipada a través del web municipal: www.
vilanovadelcami.cat o bé al
servei d’Esports, però també
es podran fer el mateix dia de
la cursa, de ¾ de 9 a ¾ de 10
a la plaça Extremadura.
La regidoria d’Esports oferirà
trofeus als tres primers classificats de cada categoria, des
de benjamí a veterans. També
rebran premi, l’atleta més jove
i el més gran, i els primers locals.
Després de la cursa, els participants podran compartir una
botifarrada per recuperar forces. Un potent esmorzar que
compartiran amb els caminaires de la Colla Excursionista
que, seguint la tradició, per
Sant Hilari fan una caminada
al Turó de la Guàrdia. La sortida de la Colla està prevista
per a les 8 del matí des del
Restaurant Nou.

Pujada del pessebre i canvi de senyera
al turó de la Guàrdia
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

i
Nom: ....................................................................................................
Cognoms : .........................................................................................
Població: ............................................................................................
Telèfon: ...............................................................................................
Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

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

La tradicional matinal nadalenca de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí del
passat 22 de desembre va ser
tot un èxit. Unes 180 persones
van participar a la pujada del
Pessebre al Turó de la Guàrdia, un any més elaborat per
Pere Bartolí, pessebrista vilanoví i membre de la colla.
A les 9 del matí, a l’Església de
Sant Hilari, el mossèn els va
beneir abans d’iniciar l’excursió. Aquest any, 180 persones,
entre elles 60 nens i nenes de
totes les edats van participar
de la festa. Primer van fer-se
la foto de grup a les escales
de l’església, tothom ben abrigat, molts amb barretina.
Un cop dalt i amb el naixement al seu lloc, van cantar
nadales i a la baixada, al peu
del turó, els companys de la
colla els esperaven amb pa
torrat, xocolata i moscatell; un
esmorzar que els va permetre agafar forces per fer cagar
dos enormes tions un per als

més grans i l’altre amb xumet
per als més menuts. Aquest
últim, segons explica la cronista Francesca Cullerés “va
costar força de caçar, però els
60 petits li van picar fort i van
tenir el seu premi en forma de
llaminadures, xocolata, mitjons, Bufs, i també un Tionet
per cadascun (aquests els va
caçar en Pere, com que son
petits...)”.

Des de l’entitat han agraït
aquesta sortida als companys
de la colla que any rere any ho
fan possible.
La colla torna a l’activitat amb
la Festa de Sant Hilari el proper 12 gener; aniran al Turó de
la Guàrdia a posar la Senyera
i després es trobaran amb els
participants de la Pujada als
Dipòsits, a Ca l’Aromir, on esmorzaran plegats.
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L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha contractat 17
persones en els darrers mesos
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova
del Camí ha promogut en els
darrers mesos fins a 17 contractes atenent a diferents
programes ocupacionals. En
moments tan difícils com els
actuals, el fet que l’ajuntament
vilanoví aposti per fomentar la
contractació és una bona notícia, encara que sigui de manera eventual.
6 contractes a través del
programa de Treball i Formació
A través del programa de
Treball i Formació, finançat
pel departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social i el
Fons Europeu, l’ajuntament
vilanoví ha donat feina a 6
persones del municipi.
Durant sis mesos, 3 peons i 3
oficials de brigada s’ocuparan
de tasques relacionades amb
la supressió de barreres arquitectòniques i manteniment de
la via pública.
Aquestes sis persones faran,
dins el seu contracte, entre 80

i 120 hores de formació.
7 contractes a través del
plans d’ocupació de Treball
als Barris
Gràcies als Plans de Treball
als Barris, emmarcat en el projecte de Llei de Barris, s’han
contractat 7 persones més
que treballaran en tres projectes diferents: atenció domiciliària; dinamització del Casal de
la Gent Gran i accessibilitat i
manteniment de la via pública.
El passat 30 de desembre,

es va incorporar una persona com a monitor de la Gent
Gran que desenvoluparà diferents accions emmarcades
al projecte “Posa’t en marxa”.
Durant sis mesos, aquesta
persona s’ocuparà de dinamitzar el Casal i aconseguir que
les persones grans gaudeixin
d’un envelliment el més actiu
possible, on la diversió, la cultura i la formació formin part
de la seva vida quotidiana.
També es van incorporar 2
treballadores familiars, que
s’ocuparan de mantenir i millo-

rar les condicions de vida de
les persones grans amb disminució i/o famílies en situació
de dependència per a cobrir
les necessitats bàsiques de la
vida diària.
I així mateix, es van incorporar quatre persones més en
el projecte anomenat “Sant
Hilari i Casc Antic”, l’objectiu
del qual és millorar l’accessibilitat del carrer Sant Hilari i
altres del casc antic. Aquestes tasques ja han començat
amb l’ampliació de les seves
voreres del carrer Sant Hilari i
l’adaptació de les cantonades
amb els seus respectius guals
adaptats. En el Casc Antic,
degut a que les amplades de
les voreres resulten inaccessibles o en alguns casos quasi
inexistents, es pretén unificar
la vorera i la calçada a un mateix nivell, obtenint així, carrers semipeatonals.
Aquests plans d’ocupació estan concebuts com a programes d’experimentació laboral
i estan finançats pel Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya
i el Fons Europeu.

2 contractes gràcies als
convenis de col·laboració
social
L’Ajuntament també ha contractat dues persones a través
dels convenis de col·laboració
social. Una, per a fer tasques
d’atenció domiciliària, adreçada a persones majoritàriament
grans i amb necessitats econòmiques o socials. I l’altra,
que s’ocupa de la digitalització
de documents, principalment
expedients d’Obres i Urbanisme.
Aquestes dues persones faran, dins el seu contracte, 50
hores de formació. El projecte
està finançat pel departament
d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Europeu.
2 contractes per fer suplències amb caràcter d’urgència
Des de Recursos Humans
també s’han contractat altres
dues persones que han començat a fer suplències amb
caràcter d’urgència.

El +Qcineclub Vilanova tanca l’any 2013
amb l’èxit dels Croods

Una butlleta
guanyadora
d’EUROMILLONES
validada a Vilanova

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest ha estat un final d’any
excel·lent per al + QCineclub
Vilanova, una proposta cultural que va sorgir dels responsables del programa +QCine
de Ràdio Nova i que compta
amb el suport del Servei de
Cultura. Més de 190 persones
van gaudir de la darrera projecció de l’any “Els Croods”.
En aquesta ocasió el passi
va ser en català i el públic va
poder passar una bona estona amb una comèdia ambientada en l’època prehistòrica,
seguint les aventures d’una
família de cavernícoles que, a
causa d’un terratrèmol, ha de
deixar la cova on viuen i emprendre un viatge a la recerca
d’una nova llar, un viatge ple
de descobriments que canviarà la seva forma de veure la
vida per sempre.
En la darrera sessió abans de
començar la projecció es van
anunciar ja algunes de les
pel·lícules programades per
aquest any nou. D’una banda,
el 23 de febrer torna el cinema
familiar amb “Epic, el mundo
secreto” una pel·lícula d’animació que combina comèdia i

aventura dels creadors de Río
i l’Edat del gel.
D’altra banda, aquest any també torna el cinema per adults
que tindrà nova proposta cinematogràfica l’últim dissabte
del mes de març i una altra
l’últim dissabte del mes d’abril.
Per mitjà de dos muntatges
de vídeo realitzats per Raúl
Bocache, coorganitzador de
l’esdeveniment i responsable
dels cartells i flyers, es van donar a conèixer aquestes noves
sessions de cinema i també es
va fer un emotiu repàs de les 9
sessions que es van realitzar
al llarg del 2013.
Com sempre, al final de la projecció es van fer els sortejos
per gentilesa de PUBLICACIONS ELS CARRERS que ha
promocionat amb DVDs i samarretes aquesta activitat al
llarg de l’any. En aquesta ocasió, a més del regal final del
DVD dels Croods, PUBLICACIONS EL CARRERS va fer
dues tasses amb els personatges de la pel·lícula que es van
sortejar per separat. A més, es
van sortejar 4 samarretes del
film Hotel Transilvània i Rompe Ralph.

Un bon grapat de regals per
celebrar les festes i per fer
aquesta última passada de
l’any que es va completar amb
el sorteig de 10 entrades per
gentilesa de Xarxa Vilanova
del Camí pel nou espectacle
que es podrà veure el dia 19
de gener amb l’obra de titelles
“El Rei de la casa”. Des de
l’organització del +QCineclub
Vilanova han agraït a Xarxa
aquesta col·laboració, que ha

estat habitual al llarg de l’any,
i que permetrà als més joves
de la casa gaudir d’una obra
de qualitat a Can Papasseit,
a dos quarts d’una del migdia,
amb molts regals i sorpreses.
També han donat les gràcies
als conserges de Can Papasseit, a ACUSTIC ANOIA i al
personal de Cultura per tot el
suport rebut en aquest projecte pel qual han passat més de
2000 espectadors.

L’administració de loteries de
Vilanova del Camí ha repartit aquest dimarts 7 de gener
un premi de més de 235.900
euros en el sorteig d’EUROMILLONES. En aquesta administració del carrer Balmes
ha estat validada una de les
butlletes de Segona Categoria (5+1 encerts) que rebrà un
premi de 235.913,86€. En total hi ha nou butlletes encertades de Segona Categoria, una
de les quals ha fet fortuna al
nostre municipi.
Com ens explicava Paquita
Jovell, la titular de l’administració vilanovina, aquesta ha
estat la primera vegada que
reparteixen un premi de l’Euromillones però no és la primera vegada, ni molt menys,
que reparteixen altres premis
en altres sortejos de primitiva
o bonoloto. L’any 2007 va ser,
segons recordava a La Carmanyola, un any molt afortunat en aquests sortejos.
Jovell ha reconegut emocionada l’alegria i el prestigi que
suposa per al seu establiment
repartir aquests premis.

Comarca
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Els Reis d’Orient reparteixen regals i molts
bons propòsits en la gran cavalcada de Reis
MONTBUI / LA VEU

Diumenge al vespre va tenir
lloc la tradicional cavalcada de Reis de Montbui. Ses
Majestats Melcior, Gaspar i
Baltasar van arribar tal i com
mana la tradició en globus
fins a la Plaça la Vinícola, no
sense dificultats. Allà, prop de
3.000 persones van veure “insitu” aquesta gran festa de la
il·lusió.
Els Reis de l’Orient van ser rebuts a la Plaça de La Vinícola
per les autoritats del municipi, encapçalades per l’alcalde
Teo Romero. Tant el batlle en
el seu parlament com el Rei
Baltasar van parlar dels millors
desitjos per a l’any que acava
de començar. Ambdós van demanar al 2014 “més feina per
a tothom i que els desitjos dels
veïns i veïnes de Montbui es
puguin complir”.
Un cop finalitzats els parlaments va donar inici la tradicional Cavalcada per alguns
dels carrers més cèntrics de
Montbui, amb sortida i arribava a tocar del Boulevard. La
cavalcada va tenir un seguiment massiu, i una pluja de
caramels va regar els carrers
del municipi i va provocar les
corredisses dels més menuts
per a aconseguir-los. Quan
va finalitzar la cavalcada els

MONTBUI / LA VEU

patges reials van començar
a portar, casa per casa, els

regals demanats pels infants
montbuiencs.

Convocat el cinquè concurs de contes “Castell
de la Tossa”
MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui, a
través de la seva regidoria de
Cultura, ha convocat la cinquena edició del Concurs de
Contes “Castell de La Tossa”,
amb una dotació de 700 euros
en premis.
Podran
participar-hi
totes
aquelles obres de temàtica
lliure, escrites en català o castellà. Hauran de ser inèdites i
cada participant haurà de presentar fins a dos originals.
S’establiran tres categories:
General (major de 18 anys),
Juvenil (de 14 a 18 anys) i Infantil (de 6 a 13 anys). El conte
es presentarà per quadruplicat

A punt les primeres activitats
de la Festa Major d’hivern de
Montbui

en paper, còpia en CD i amb
lletra Arial 12 a doble espai i
amb un màxim de cinc pàgines. Es farà constar el títol,
un pseudònim i la categoria
a la qual es presenta el relat.
En un sobre apart, amb el títol
del conte i la categoria escrita
a fora, s’hi faran constar les
dades personals: nom, cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, població, telèfon i correu
electrònic.
Els premis es repartiran de la
següent manera: A la categoria infantil: un lot de llibres; a
la categoria juvenil un primer
premi de 150 euros i un segon
premi de 100 euros; a la ca-

tegoria general un primer premi de 200 euros, un segon de
150 euros i un tercer de 100
euros.
Les obres s’hauran d’adreçar
a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui –Departament de Cultura-, Carretera de
Valls, 57. 08710 Santa Margarida de Montbui.
El termini per lliurar els exemplars finalitzarà el proper 31
de març de 2014. El veredicte
del jurat es donarà a conèixer
el 23 d’abril, coincidint amb la
celebració de la Diada de Sant
Jordi, al Centre Cívic i Cultural
La Vinícola.

Aquest proper diumenge començarà la Festa Major d’Hivern 2014 amb els primers
partits de la Fase Prèvia del I
Campionat de Futbolí, el qual
es durà a terme a l’Ateneu
Cultural i Recreatiu.
Cal destacar que el proper
dimecres a partir de les 12
del migdia es farà la tradicional missa en honor al Patró
Sant Maure, a l’església de
Santa Margarida del Nucli
Antic. Una altra de les activitats destacades per als propers dies serà el lliurament
de condecoracions i felicitacions a la Policia Local, la
qual es durà a terme el proper dijous 16 de gener, a partir de les 12 del migdia a La
Vinícola.
Enguany la Festa Major d’Hivern viurà una novetat important, com és el canvi de
periodicitat dels Premis Bou,
que no es faran i que, d’ara
en endavant es celebraran
cada dos anys. Després de
15 edicions i d’haver aconseguit reconèixer a la gran
major part de persones i entitats del municipi per la seva
contribució en el món social i
cultural, des de l’Ajuntament
s’ha apostat per espaiar en
el temps aquests premis, per
tal de continuar amb l’esperit
i l’essència amb què van ser
creats.
La Festa Major d’Hivern tindrà un destacat protagonisme al Nucli Antic, on es
celebraran diferents competicions, sopars populars, nit
de Karaoke, etc. L’Ateneu

Cultural i Recreatiu serà l’espai que aculli la gran majoria
d’activitats en aquest espai
de Montbui.
Obertes les inscripcions
per al 6è Concurs de Monòlegs
Fins el proper dijous 16 de
gener es poden formalitzar
les inscripcions per al 6è
Concurs de Monòlegs, el qual
es durà a terme el divendres
17 de gener al CCC La Vinícola. La sessió de monòlegs
estarà amenitzada per l’humorista Miquel Àngel Marín.
Es lliuraran tres premis: un
primer de 150 euros; un segon de 75 i un tercer també
de 75 euros. Les inscripcions
es poden fer al Departament
de Cultura de l’Ajuntament
de Montbui. Per a més informació es pot trucar al 93 803
05 01.

Un premi de 45.000 Euros de “la
Primitiva”, a Montbui
MONTBUI / LA VEU

En el sorteig de la Loteria Primitiva celebrat el passat 2 de
gener es va validar a l’administració número 1 de Montbui
una butlleta amb cinc encerts
més el complementari, la qual

va obtenir un premi de més
de 45.000 euros. En total, sis
butlletes van obtenir el mateix
premi arreu de l’Estat. Es desconeix fins el moment la identitat de la persona o persones
afortunades.

Venda nou i ocasió
Reparació
Lloguer

www.carretilles.com
Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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L’associació montbuienca
INAMA organitza diferents
concursos culturals

Més d’un centenar de nens i nenes passen pel
Saló de la Infància de la Pobla de Claramunt

MONTBUI / LA VEU

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Associació
montbuienca
Inama organitza dos concurs
fotogràfics i un concurs de dibuix infantil i juvenil. Els tres
certàmens mantenen obert el
termini de participació.
Així, Inama organitza el 10è
Concurs Fotogràfic. Amb el
tema “Tendresa”, està obert
a la participació dels majors
de 18 anys, amb un màxim
de tres obres per autor. Es
lliurarà un primer premi de 90
euros, un segon de 50 i un
tercer de 25 euros.
El lliurament de les fotografies
es podrà fer als locals parroquials de Montbui, de dilluns
a dijous, de 17 a 19.30 hores,
fins el proper dimecres 15 de
gener. El lliurament de premis
es durà a terme el proper 18
de gener, a les sis de la tarda,
als locals parroquials (carrer
La Tossa, 12).
D’altra banda, també es durà
a terme el I Concurs Fotogràfic via Facebook organitzat
per Inama. Amb motiu de la
desena edició del Concurs
Fotogràfic, des d’Inama es vol
fer arribar al màxim nombre
de persones aquest concurs.
Per tot plegat s’organitza
aquest I Concurs Fotogràfic
via Facebook. Les fotografies per participar en aquest
concurs es podran fer amb
“smartphones”, s’hauran de

penjar al mur del Facebook de l’Associació Inama. El
premi a la millor fotografia
obtindrà una panera de Nadal, gentilesa de Fruits Secs
Maria José. El premi a la fotografia amb més “m’agrada
de Facebook” rebrà un val de
descompte de 10 euros per a
un pastís personalitzat, gentilesa de Tatin Igualada.
El lliurament de premis es
durà a terme el proper 18 de
gener, a les sis de la tarda,
als locals parroquials (carrer
La Tossa, 12).
Per últim, l’Associació Inama
també organitza el Concurs
de Dibuix Infantil Juvenil.
Amb el tema “Festa Major”,
els participants es dividiran
en diferents categories: de 6
a 8 anys; de 9 a 12 i de 13 a
16. Cada participant haurà de
presentar un màxim de dos
dibuixos. El lliurament dels dibuixos es podrà fer als locals
parroquials, fins el 16 de gener, de dilluns a dijous de 17
a 19.30 hores. El lliurament
es farà el dissabte 18 a partir
de les sis de la tarda, també
als locals parroquials.
Els premis seran un lot per
categoria.
Cal recordar que l’Associació
Inama és una entitat social i
educativa de Montbui, que
està en conveni amb l’Ajuntament del municipi.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2013

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

Nom:
Adreça:
Localitat:
Tel.
Núm. subscriptor
E.mail
Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar
aquesta butlleta al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

El Saló de la Infància de la
Pobla de Claramunt, que era
la novetat principal en l’agenda nadalenca d’enguany, va
rebre la visita de més d’un
centenar de nens i nenes,
d’entre 3 i 14 anys. Aquesta
activitat va tenir lloc els dies
23, 24 i 27 de desembre a
l’Ateneu Gumersind Bisbal i
la va organitzar la regidoria
d’Infància de l’Ajuntament.
Durant aquests tres dies, els
infants, la majoria de la Pobla
i d’altres localitats del voltant,
van gaudir de diferents activitats, com inflables, tallers
de xapes, de maquillatge, de
postals de Nadal i de corones
de Reis. També van poder jugar amb consoles i van rebre
la visita de dos personatges
de Disney, el Mickey Mouse
i el Goofy, amb qui es van
poder fer fotos. Hi havia nou
monitors i el preu de l’entrada
era de 3 euros.
A més d’aquesta proposta, a
la Pobla es van organitzar diferents activitats relacionades
amb el Nadal. Al Cau Jove,
una trentena de nois i noies
van participar, el dijous 12
de desembre, en un taller de
torrons. Els participants van
fer i van tastar torrons d’arròs inflat, ametlles, avellanes,
moresc i Lacasitos i amb diferents xocolates negra i amb
llet.
Aquesta activitat la va organitzar la regidoria de Joventut, que el divendres 20 de
desembre també va fer l’amic
invisible i una festa nadalenca. A l’amic invisible hi van
participar una quinzena de
joves i a la festa se n’hi van
afegir fins a una trentena. Van
poder menjar torrons i neules
i passar una bona estona.
Un dels actes que, com altres anys, va aplegar un
gran nombre de gent va ser
la representació dels alumnes d’anglès, que es va fer
el dimecres 18 de desembre
a la tarda a l’Ateneu. El dia
següent, el dijous 19 de desembre a la tarda, la sala de
l’Ateneu es va tornar a omplir
de poblatans i poblatanes
per assistir a l’actuació que
van oferir els Músiks de Santa Kàndia. Aquest grup, que
està format pels pares i tres
fills, es van posar el públic
a la butxaca amb un repertori de cançons tradicionals
d’arreu del món. Després
de l’actuació, hi va haver un
piscolabis de torrons, neules
i begudes per a tots els as-

sistents. Aquesta activitat la
va organitzar la regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament amb la col·laboració de
l’Associació per a l’Oci de la
Gent Gran.
El Nadal a l’escola i a la llar
d’infants
Al col·legi Maria Borés i a la
llar d’infants Sol Solet també
es va viure el Nadal. A l’escola bressol municipal, el divendres 20 de desembre, els
més petits van esmorzar i van
fer cagar el tió. També van rebre la visita del patge Faruk.
Uns dies abans van participar
en diferents tallers relacionats
amb el Nadal, com confeccionar el fanalet per anar a rebre
els Reis, murals o aprendre
nadales, També van tastar les
neules, els torrons i els polvorons.
El mateix dia a l’escola Maria
Borés, el gimnàs es va omplir
de pares i familiars per veure
la representació que van oferir els alumnes. Els estudiants
de primària van representar
l’obra de Charles Dickens El
conte de Nadal i els d’infantil
van cantar la nadala Bon any
i les campanes. Després van
rebre la visita de l’emissari
reial i els nens i nenes d’educació infantil van fer cagar el
tió i els de cicle mitjà i superior, l’amic invisible. Amb motiu
d’aquestes festes, els alumnes de l’escola poblatana van
col·laborar amb Càritas amb
l’aportació d’aliments per a
les famílies necessitades.
Dins de l’agenda nadalenca
poblatana, l’Associació de Veïns del barri de les Garrigues
va fer cagar al tió als nens i
nenes. L’activitat va tenir lloc
el dissabte 21 de desembre al
Local Social.

Primers actes del 2014
La segona Festa Nadalenca
organitzada per l’Associació
Juvenil Cal 18 i el concert de
Reis van ser els dos primers
actes que van tenir lloc a la
Pobla de Claramunt el 2014.
Un centenar de joves van ballar, el divendres 3 de gener
a l’Ateneu Gumersind Bisbal,
al ritme de la música del Dj
Serra. La festa va durar fins
a 2/4 de 7 de la matinada i va
comptar amb la col·laboració
de l’Ajuntament.
El dissabte 4 de gener al vespre, l’església de Santa Maria
va acollir el concert de Reis
ofert per la Coral La Lira de
la Pobla i la Coral de Salelles. Tot i el temps plujós, una
setantena de persones van
assistir a aquesta audició.
La formació vocal poblatana,
sota la direcció de Joan Mas,
va interpretar nou cançons,
entre les quals hi havia una
peça tradicional anglesa, una
de russa, tres espirituals, nadales i una peça del musical
Mar i Cel, que va comptar
amb l’acompanyament al piano de la Marta Torres.
La coral convidada va oferir
un repertori en dues parts. A
la primera, van cantar cançons catalanes molt diverses
i a la segona, nadales, que
van tancar amb un popurri de
peces dels tradicionals anuncis nadalencs. El concert es
va acabar amb les dues corals dalt de l’escenari que van
interpretar Joia en el món. A
l’audició, que va comptar amb
el suport de l’Ajuntament, hi
van assistir la regidora de
Cultura, Esther Touriñán, i
l’alcalde, Santi Broch, que va
fer el lliurament d’uns llibres
del municipi a la formació vocal de Salelles.
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L’Ajuntament de la Pobla
aprova un pressupost
continuista per al 2014
LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt va aprovar un pressupost continuista per al 2014,
que serà de 3.358.867,81 €.
L’import destinat a inversions
serà de 550.512,66 €. El punt
va rebre els vots a favor de
CiU, en contra del PSC i l’abstenció d’ERC.
Aquest tema es va tractar en
el darrer Ple extraordinari de
2013, el divendres 27 de desembre. L’alcalde, Santi Broch,
va explicar que el pressupost
de 2014 “segueix la mateixa
línia que el de l’any anterior”.
Broch va destacar el capítol
d’inversions i algunes de les
actuacions que s’inclouen, com
l’enderroc de la finca del carrer
de Josep Jové i l’eixamplament
d’aquesta via; l’arranjament del
camí del Castell, que es finançarà amb una subvenció de
la Diputació de Barcelona; la
urbanització de la zona de darrera del consultori municipal, i
la col·locació d’unes bústies de
correus noves al barri de les
Garrigues.
L’alcalde va comentar que fer
front a aquestes obres es demanarà un préstec de 146.000
€. El màxim representant del
Consistori poblatà també va
aclarir que aquest crèdit es pot
sol·licitar perquè “les arques
municipals estan sanejades i
s’amortitzaran uns 73.000 €
de préstecs que tenim”. Santi
Broch va afegir que “ara com
ara, no es poden tirar endavant
grans obres per la situació econòmica que estem patint i per
la disminució de les subvencions de les administracions superiors”.
El vot contrari del PSC i
l’abstenció d’ERC
El portaveu d’ERC, Josep

Els Reis d’Orient reparteixen més de 220
regals a les llars poblatanes
LA POBLA DE C. / LA VEU

Aguilera, va preguntar a l’equip
de govern sobre la reducció
en l’import destinat a serveis
socials. La regidora de Benestar Social, Carme Farrés, va
explicar que el que s’ha fet és
adaptar la quantitat destinada
a aquest concepte a les necessitats i hi ha hagut una disminució de famílies que requereixen aquests serveis perquè
han marxat a viure al seu país
d’origen o a altres poblacions.
La regidora va afegir, però,
que des de l’equip de govern
“tenim clar que l’important és
cobrir les necessitats bàsiques
de les persones que no poden
i, per tant, si calgués fer alguna
modificació de crèdit es faria”.
Tot seguit va intervenir el portaveu del PSC, Frederic Marí,
que va dir que l’import que es
recull per a la recaptació de
l’Impost de Béns Immobles
(IBI) és el mateix que l’any passat i “no ha baixat” com ha comentat l’alcalde. Des de l’equip
de govern es va aclarir que la
xifra que hi ha és la que es va
liquidar el 2012 i no el 2013 i
que hi ha una diferència de
30.000 €. Aquesta diferència
ve motivada per la modificació del tipus de gravamen que
serà del 0,814, que inclou l’increment del gravamen imposat
per l’administració de l’Estat.
El regidor socialista també va
voler aclarir el cost total que
tindrà la urbanització i condicionament de la zona del darrere
del consultori municipal.
Després d’aquestes intervencions, l’alcalde va posar el punt a
votació que es va aprovar amb
els vots favorables de l’equip
de govern de CiU, en contra
del PSC i l’abstenció d’ERC,
que, durant les seves explicacions, no van motivar les seves
votacions.

La nit més màgica de l’any,
els Reis d’Orient van repartir
a la Pobla de Claramunt més
de 220 regals. Ses Majestats,
acompanyats d’una seixantena de patges, van recórrer, la
tarda-nit del diumenge, els carrers d’aquest municipi anoienc
i van repartir il·lusió i presents
entre els infants poblatans.
La cavalcada la van organitzar la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament i la Comissió de
Reis amb la col·laboració de
l’empresa Stikets. Quan just
passaven uns minuts de 2/4 de
7 de la tarda, Melcior, Gaspar i
Baltasar van arribar en carrosses a l’Estació de Tren. Allà els
esperaven un grup de patges,
que van viatjar en tren, i el pregoner reial, que va anunciar la
seva arribada i els va donar la
benvinguda.
La plaça de l’Estació estava
plena de nens i nenes, alguns
amb fanalets, pares, avis i gent
que va voler anar a rebre Ses
Majestats i els emissaris reials.
A partir d’aquí va començar la
cavalcada. L’itinerari que van
seguir va ser: avinguda de Gu-

mersind Bisbal, carrer de García Lorca, carrer de Soldevila,
carrer de Pare Anton Soteras i
avinguda de Catalunya.
El recorregut va finalitzar a la
plaça de l’Ajuntament, que,
com cada any, es va omplir de
gom a gom. L’alcalde, Santi
Broch, va rebre Ses Majestats i
tota la comitiva reial al balcó de
la Casa Consistorial i els va donar la benvinguda al municipi.
Broch va demanar a Melcior,
Gaspar i Baltasar que “el 2014
sigui un any més pròsper que
el que hem deixat enrere, que

ha estat molt complicat per a
les famílies, amb més feina per
a la gent del nostre poble”.
Després dels parlaments, i
com ja és tradicional de cada
any, els patges van repartir
coca i moscatell per a tots els
poblatans que es van concentrar a la plaça. Després de fer
la fotografia de grup, Ses Majestats, el pregoner reial i els
patges van repartir els regals a
les llars poblatanes. La cavalcada de Reis va cloure l’agenda d’activitats nadalenques a
la Pobla de Claramunt.

El poblatà Pascual Heredia exposa els seus
carros a la Sala Municipal
LA POBLA DE C. / LA VEU

La Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt
acollirà, a partir del diumenge 12 de gener, una mostra
dels carros que construeix el
poblatà Pascual Heredia. La
inauguració d’aquesta col·
lecció tindrà lloc el mateix
diumenge a les 12 del migdia
i es podrà visitar fins al 26 de
gener.
Pascual Heredia reprodueix
carros, calesses, carrosses i

diligències que són veritables
joies artesanals i que estan
construïdes amb tots els detalls. Són peces que tenen un
valor incalculable i en té més
d’una trentena.
Serà la primera vegada que
la sala poblatana acull una
mostra com a tal de les creacions del seu convilatà, un artesà que s’ha fet a sí mateix.
Amb motiu de l’Exposició-Fira
d’Art, que es fa al setembre
a la Pobla de Claramunt, ja

s’han pogut veure algunes
de les seves obres d’art però
serà en aquesta ocasió que
es podran veure exposades
durant diversos dies.
L’horari d’obertura d’aquesta
mostra serà de dilluns a dissabte de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre i els
diumenges, de les 12 a les 2
del migdia. Aquesta exposició
l’organitza la regidoria de Cultura de l’Ajuntament.

OFERTA MODELS FINAL DE TEMPORADA

*Amb opció finançament a 12 mesos.

ULTIMATE CARBON XT

-50% 3.500€ 1.750€

O. NINE CARBON PRO XT

-30% 2.000€ 1.400€

AVALANCHE ALIVIO

-25%

600€

BICICLETES

450€
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Cloenda del programa de
formació Treball als Barris

Els odenencs surten al carrer per gaudir
de les dues cavalcades
ÒDENA / LA VEU

ÒDENA / LA VEU

El passat dilluns 23 de desembre va tenir lloc la cloenda dels
dos darrers cursos del programa Treball als barris 2013; el
curs de Cuidadors no Professionals i el curs d’Atenció Sanitària Immediata.
En total han sigut 28 persones
les beneficiaries de les dues
formacions. 15 en obtenir els
coneixements teòrics i habilitats necessàries per donar
una resposta en cas de presentar-se una situació d’emergència sanitària i 13 en obtenir
els coneixements psicològics,
sanitaris i socials per millorar
la qualitat de vida del cuidador
i de la persona depenent.
Pep Solé, alcalde d’Òdena,
acompanyat del responsable de Creu Roja Anoia, Jordi Margalef i els professors
d’ambdues formacions, el Dr.
Josep M. Riera, Ció Senserrich i Imma Senserrich, van

participar de l’acte de cloenda
en el que van fer el lliurament
dels diplomes que acrediten la participació activa dins
d’aquesta formació. A més,
als participants del curs d’ASI
també se’ls va lliurar els carnets de socorrisme oficial.
En la seva intervenció, Solé,
va agrair als alumnes l’aprofitament del curs i la bona acceptació, els va encoratjar a
seguir en la formació com a
eina clau per accedir al món
del treball i també per anar
adquirint noves competències
que esdevenen noves possibilitats i oportunitats d’ocupació.
L’acte va continuar amb un petit refrigeri.
Aquestes activitats formatives,
s’han emmarcat dins el Programa de Qualificació Professional dins el projecte “Treball
als barris” finançat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya i el
Fons Social Europeu.

Molts odenencs van tornar
a omplir carrers i places del
municipi per participar de les
cavalcades de Reis de l’Orient
organitzades per la Comissió
de Reis d’Òdena i la Comissió de Reis del Pla de la Masia i St. Pere d’Òdena amb la
col•laboració de l’Ajuntament.
Com ja és tradicional el municipi odenenc té dues cavalcades, són dues les ocasions
que tenen els nens i nenes
d’Òdena per seguir i saludar
als Reis d’Orient i la seva comitiva de patges. Així, els Reis
Melcior, Gaspar i Baltasar,
acompanyats del seu seguici,
van fer entrada a les 18:30h
per la carretera de Can Macià
per arribar a la Plaça Major del
municipi i a les 19:00 per Can
Manyoses i el Pla de la Masia per acabar a la plaça Sant
Pere.
Al nucli, els Reis d’Orient van
pujar a la balconada de l’Ajuntament i a la zona del Pla de la
Masia va ser la plaça de Sant
Pere l’escenari on es va rebre a Ses Majestats. En cada
zona, l’alcalde, Pep Solé, els
va donar la benvinguda i els
va lliurar les claus del municipi. Alhora també va demanarlos joguines per tots els nens
i nenes del municipi i il•lusió i
feina per a tothom.

SORTEGEM
UN TASTEIG D’ESCALADA
cal reservar 24 hores d’antelació

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

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

partiment de paquets.
En aquest enllaç us deixem
imatges d’aquesta nit màgica
i plena d’il•lusió.

“Les necessitats afectives dels nens/es” nova
xerrada de l’escola de pares i mares d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

i

Després de fer els tradicionals
recorreguts, Melcior, Gaspar i
Baltasar acompanyats de les
seves comitives van fer el re-

El proper dijous 16 de gener
tindrà lloc una nova xerrada
del curs 2013-2014 de l’Escola de Pares i Mares d’Òdena.
En aquesta ocasió es parlarà
sobre “Les necessitats afectives dels nens/es” i tractarà sobre de les necessitats i
vincles afectius dels nens/es.
La xerrada anirà a càrrec del
Dr. Carlos González, pediatra,
president de l’Associació Ca-

talana pro-alletament matern i
autor de llibres tant coneguts
com “Omple’m de petons”, “El
meu nen no menja”, “Un regal
per a tota la vida”, etc
La xerrada tindrà lloc el dijous
16 de gener, a les 19h, al
Centre Unió Agrícola (Avda.
Manresa, 103 Òdena). Per
una millor organització i aforament es prega inscriure’s
a la xerrada abans del 14 de
gener a : escolaparesimareso-

Els Reis d’Orient, a Jorba
JORBA / LA VEU

Com és habitual cada nit de
Reis, el 5 de gener Melcior,
Gaspar i Baltasar van arribar
a Jorba pel carrer de les Eres.
Després de fer el recorregut
per l’Avinguda de Canaletes
i el carrer Major, van llegir el
seu missatge dirigit a tots els
nens i nenes de Jorba a l’església de Sant Pere, i a continuació, van començar a repartir joguines i regals per les
cases del poble.

dena@gmail.com o trucant al
tf.938017434 ext. 204 en horari de 9.00 a 12.30h
La pròxima cita de la programació de xerrades i tallers
sobre l’educació dels fills de
l’Escola de Pares i Mares
d’Òdena, serà el proper 11 de
febrer amb el taller “El massatge infantil com a eina contra el
dolor”.
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Anoia Sud

El grup de teatre infantil La Claca va
portar Els Pastorets a Tous
SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El 26 de desembre de 2013,
dia de Sant Esteve, es van fer
els pastorets a Tous. El Grup
de Teatre la Claca infantil, va
presentar els pastorets “L’Estrella de Nadal” dirigits pels
Josep A. Jiménez.
Entre actors, actrius, dansaires i equip tècnic, han sigut
més de 35 persones que han
fet possible els pastorets a
Tous. La valoració del públic
va ser bona i els personatges
s’ho van passar bé en l’execució dels seus papers.
La posada en escena entre
tradicional i minimalista, amb
músiques de Nadal i músiques
hebrees, van acabar de completar la bona actuació dels
personatges.
Els pastorets de tradició nadalenca, han volgut tornar
a representar-se a Tous per

El Pla d’Ocupació dels Hostalets
de Pierola afavoreix la inserció
laboral
ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

mantenir la tradició dels Pastorets en aquestes festes nadalenques.
Els pastorets també han volgut ser solidaris amb les fa-

mílies que pateixen al poble
de Tous i es farà una donació
en aliments, per valor de 130
euros als serveis socials de
Tous.

L’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola, a través del Servei
Local d’Ocupació @gafa’t, ha
estat admès al programa Treball i Formació que promou el
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Amb la participació en aquest
projecte, l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola ha contractat dues persones durant
sis mesos per desenvolupar
un Pla d’Ocupació destinat a
complementar la neteja viària
i la neteja del sotabosc en el
perímetre del nucli urbà i urbanitzacions.
Les dues persones contractades, veïns dels Hostalets
de Pierola, compleixen els
requeriments establerts pel

programa Treball i Feina del
SOC: Són persones que no
estan treballant, d’entre 25 i
60 anys, amb experiència laboral prèvia i que en aquests
moments no eren perceptores
de la Renda Mínima d’Inserció
(RMI).
L’objectiu del Pla d’Ocupació
és afavorir la inserció laboral
a través de l’experiència i la
formació a persones en situació molt desfavorable. Durant
aquest 2014 l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola, a través
del Servei Local d’Ocupació, continuarà treballant per
aconseguir nous projectes
que impliquin la contractació
i la formació de ciutadans del
municipi.

Concert de Nadal de la Coral
La Cuitora de la Llacuna
LA LLACUNA / LA VEU

El passat diumenge 22 de desembre, la coral La Cuitora de
la Llacuna acompanyada de
la Coral Mediona convidada
per aquesta ocasió, van oferir
el seu tradicional Concert de
Nadal a l’Església de Santa
Maria de la Llacuna. Un divers repertori des de les tradicionals nadales catalanes,
passant per les de diversos
països, així com també, espirituals negres, valsos etc. van
ésser escoltats i gaudits per
al públic assistent. El concert
finalitzà amb La nadala l’Oblit
d’en Francesc Vila interpretada conjuntament per les dues
corals.

Amb paraules d’agraïment,
coratge, de benvinguda als
nous cantaires que el setembre es van incorporar al la
coral, i de bons desitjos per
l’any nou a les dues corals i a
tots els assistents per part de
les autoritats llacunenques, és
donà per finalitzat el concert.
El diumenge 29 de desembre
la coral La Cuitora fou la convidada a oferir el seu concert
de Nadal a la Parròquia de
Sant Joan de Mediona. Abans
d’iniciar el concert un cantaire
de la Coral Mediona, feu una
petita intervenció dedicant
uns moments molt emotius a
una cantaire que els va deixar
feia poc temps. La M. Teresa

Costa directora de la coral La
Cuitora en la seva intervenció,
va fer incís als valors incalculables, que aporta la música i

tot el referent al seu voltant.
A l’acabament del concert i
després de desitjar un Bon
Any a tothom, és convidà al

públic assistent a interpretar el
Cant dels Segadors, el qual,
va acompanyar a les dues corals de molt bon grat.
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La nit màgica de Reis tanca les festes de Nadal a Piera
PIERA / LA VEU

Tot torna a la normalitat després de les festes de Nadal,
amb un ampli i variat programa d’activitats lúdiques, solidàries i també tradicionals,
que han culminat amb la Cavalcada de Reis.
Els actes nadalencs a Piera
engegaven a inicis del mes de
desembre, amb actes solidaris
com la gala de Piera Televisió
i la Marató de Piera Televisió,
en què es van recaptar 3 tones d’aliments per a les persones més necessitades del
municipi. La 5a Fira de Nadal
també va ser molt reeixida i es
consolida ja com un esdeveniment comercial i típicament
de referència en aquestes festes. Altres actes destacables i
que són ja tradicionals van ser
la cantada de nadales amb
els infants de les escoles de
Piera, la marató de joguines
de la Creu Roja, el recital de
poemes de Nadal, concerts,
misses, el pessebre vivent,
ballades de sardanes, el saló
de la infància, entregues de
cartes als reis, les festes de
cap d’any i el concert de cap
d’any i, com a punt final, la cavalcada de reis.
A l’apartat de notícies del web
www.viladepiera.cat s’hi recull
un resum de les festes nadalenques en imatges.

Pessebre Vivent de Piera

Concert de Cap d’Any

Festa de Cap d’Any

Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient

Primera agenda pierenca del
2014

Orpí viu unes lluïdes i participades
Festes nadalenques
ORPÍ / LA VEU

PIERA / LA VEU

A l’agenda d’hivern hi podeu
consultar les activitats d’un sol
dia, les exposicions i l’oferta
formativa corresponent als
mesos de gener a març del
2014.
En aquesta edició hi trobareu
recollits els actes dels mesos
de gener a març, que han
aportat les diferents entitats i
equipaments municipals de la
nostra vila i una àmplia oferta
de cursos i tallers, molts dels
quals ja tenen obertes les inscripcions.
La versió en paper d’aquesta
publicació la trobareu als expositors informatius situats en

un bon nombre de comerços
de l’eix comercial, locals socials de barris i equipaments
municipals (Biblioteca de Piera, Espai d’Entitats, Casal,
Centre de Serveis La Bòbila,
Aula Municipal de Música,
Piscina Municipal i Ajuntament
de Piera). La versió en línia la
podeu descarregar, imprimir o
consultar al web municipal viladepiera.cat.
Recordeu que si voleu participar en l’Agenda ho podeu fer
mitjançant el correu agenda@
ajpiera.cat, facilitant-nos el títol de l’acte, la data, l’hora, el
lloc, el preu, una breu descripció i qui ho organitza.

Les activitats realitzades
aquests dies festius a Orpí,
han estat acollides amb èxit
per part de la gent del municipi i de municipis veïns.
Després de la tradicional
cantada de Santa Llúcia, va
tenir lloc el Concert de Nadal
a l’església de Santa Càndia
d’Orpí, per part dels “Musiks de Santa Càndia” que
van deixar una vegada més
al públic bocabadat amb la
seva actuació. Posteriorment
els nens i nenes que ho van
voler van fer poder cagar el
tió i es va oferir un berenar
per a tothom. La recaptació
del concert va ser de 230 euros destinats a la Marató de
TV3 d’aquest any per la lluita
contra les malalties neurodegeneratives. Recordar també
que el mes de desembre es
va fer el recompte de la campanya per la lluita contra el
càncer. Campanya que com
cada any fan les dones d’Orpí, que son les que recorren

Els tres Reis van arribar a Orpí i van dirigir un petit discurs als més petits

tots els nuclis, i que enguany
ha estat de 480 euros. Com
a cloenda de les festes nadalenques, el diumenge a la
tarda no van faltar a la seva
cita amb les nens i nenes

d’Orpí, els tres Reis Mags
d’Orient, acompanyats del
patge Faruk i de tot el seguici
de patges, repartint iŀlusió i
regals, van oferir un petit discurs adreçat als infants.
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Melcior, Gaspar i Baltasar tanquen unes festes
nadalenques plenes d’activitat a Calaf
CALAF / LA VEU

La màgica visita dels Reis de
l’Orient va posar punt i final
diumenge a les festes nadalenques, que Calaf ha viscut
un any més de manera ben
intensa. I és que els actes ja
van començar el dissabte 21
de desembre, amb un espectacular concert dels alumnes
de l’Escola Municipal de Música, que van demostrar el seu
excel·lent nivell i preparació
amb peces corals i instrumentals d’aires nadalencs. El Casino es va omplir de gom a
gom amb motiu del concert, i
el públic va aplaudir d’allò més
els joves intèrprets. L’endemà, la plaça Barcelona’92 va
registrar una gran activitat al
llarg de tot el dia amb la Fira
i Festa del Nadal, organitzada
pels veïns de la plaça amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Hi va haver parades d’artesania, tallers per als menuts, actuacions musicals, tastets dels
Pastorets, un tió gegant, es va
repartir escudella de Nadal...
en definitiva, un diumenge
ben entranyable per donar una
bona benvinguda a les festes.
Tres dies després, el dia de
Nadal, s’estrenava amb molt
bona resposta de públic la
89a edició dels Pastorets de
Calaf, enguany amb una fina-

Fira de Nadal i Contacontes, dues de les activitats que han tingut molt èxit durant aquestes festes nadalenques

litat solidària ja que un euro de
cada entrada es destinarà al
projecte Hospital Amic de Sant
Joan de Déu. Encara us resten tres representacions per
poder veure els populars Pastorets: els diumenges 12, 19 i
26 de gener, a les 17.30 h al
Casal. L’endemà dijous, Sant
Esteve, el dia començava amb
una nova edició del ContaContes a la Sala de Fusta: petits
i grans van poder gaudir amb
sis històries, explicades per
diferents narradors i amb les
corresponents teatralitzacions,
tocs musicals... Un espectacle
que sempre deixa bocabadats

els assistents, ja siguin petits o
grans. A la tarda, els més menuts van poder lliurar la seva
carta als patges Farik, Farak i
Faruk. El Casino es va omplir
de famílies per poder saludar
personalment els emissaris de
Ses Majestats i fer-los saber
les seves peticions de regals.
D’altra banda, el divendres 27
obria portes el nou parc de
Nadal de Calaf, el Magic Christmas, una iniciativa que va
registrar una alta participació.
Centenars de nens i nenes van
jugar i s’ho van passar bé amb
les atraccions, els jocs, els inflables, els tallers... El parc de

Nadal va instal·lar-se al poliesportiu de Calaf i va restar obert
fins el 31 de desembre. L’Associació de Veïns del Nucli Antic va agafar el relleu els dies 2
i 3 de desembre, amb un taller
de manualitats per a infants de
4 a 12 anys que es va celebrar
a la Sala Felip.
Finalment, el diumenge 5 arribava el dia més esperat per
als nens i nenes de Calaf. Al
matí, els menuts van poder
conèixer els primers patges
que van arribar a Calaf, en el
marc del campament reial. Allí
també van poder esmorzar
amb coca i xocolata desfeta, i

fer passar una mica els nervis
de cara a la tarda de Reis. I és
que Melcior, Gaspar i Baltasar
van arribar a la plaça Gran
passats dos quarts de set de la
tarda, i les baixes temperatures no van impedir pas que petits i grans els fessin una càlida
rebuda. Després de l’adoració
al nen Jesús va començar la
cavalcada pels carrers del poble, que va acabar un any més
a la plaça Barcelona’92, amb
els discursos de l’alcaldessa i
del rei Melcior, i la lectura de
la carta als reis elaborada pel
Consell Municipal d’Infants.

Festes de Nadal plenes d’activitats a Carme
CARME / LA VEU

Des de fa uns anys, Carme viu
les festes de Nadal amb moltes activitats, algunes organitzades pel mateix Ajuntament i
d’altres per entitats del poble.
Totes sumen per arribar a tota
la població des del públic adult
fins als infants.
El 5è pessebre vivent tornà a
omplir el carrer de Sant Martí
i el seus voltants amb els àngels, dimonis, pastors i pastores, venedors, els tres reis
mags d’orient, Sant Josep, la
Verge Maria, el nen Jesús, el
Cor de caramelles...
A la missa del gall sonaren les
12 campanades, seguides de
la cançó popular “les dotze
van tocant......”, preludi de la
representació del “Petit Vailet”,
obra teatralitzada per nens i
nenes de Carme. L’església
a les fosques, dalt l’altar l’àngel anunciador, els fanalets
dels infants que obren camí.
Quan s’encenen els llums, la
cova amb la Verge Maria, Sant
Josep i el Nen Jesús. L’obra
comença amb la frase ja coneguda i memoritzada per tot

el poble: “Divina troballa, damunt de la palla..........” A partir d’aquí els diferents actors i
actrius reciten els versets ben
apresos i canten les melodies
pròpies d’aquesta representació: El petit vailet, la pastora
Caterina, el Rabadà, els àngels, i tots els pastors i pastores amb les seves diferents
auques.

El Patge Faruk, acompanyat
de 5 patges, va fer acte de
presència el 26 de desembre
al migdia. Va adreçar unes paraules a tots els presents al recinte i va rebre un a un els diferents infants. Cadascú amb
els seus neguits, les seves demandes, els seu compromís
de portar-se bé, però tots amb
el mateix denominador comú:

els ulls emocionats, però amb
la il·lusió de poder parlar amb
aquest personatge. Enguany
l’arribada del Patge Faruk va
ser amenitzada pel grup de
GOSPEL del poble que s’estrenava davant la població.
Enhorabona per aquesta iniciativa.
Els dies 28, 29 i 30 de desembre per la tarda, el Casal de
Carme i el Centre recreatiu i
cultural, van acollir una nova
edició del Saló de la Infància.
El dos espais van estar plens
de vitalitat tots tres dies. Ha
sigut un èxit de participació,
havent-se garantit mitjançant
el repartiment d’entrades gratuïtes d’un dia, que cap infant
es quedés sense participar del
Saló. Aquesta és una iniciativa
que per tercer any es porta a
terme.
El 4 de gener el grup de teatre
Set Vetes representà Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres, amb una versió divertida
i amb la participació de molta
gent, a més del Cor de caramelles i del grup de Gospel.
Les persones assistents van

passar una bona estona rient
amb els acudits del Rovelló i
del Lluquet, veient florir la vara
de Sant Josep i amb els balls
dels angelets i dels dimonis.
La sala del teatre estava plena de gom a gom i el públic va
saber premiar l’actuació.
Finalment la nit del 5 de gener
amb el so de tres coets i embolcallats amb el fum de les
bengales, aparegueren a peu
quasi una trentena de patges
i patgesses que custodiaven
els cinc tractors plens de paquets per la mainada carmetana. Al seu darrera, la carrossa
de l’àngel, seguida per la del
Patge Faruk i finalment la més
gran amb els Reis d’Orient.
Nit de neguits i d’il·lusió, que
finalment acaba amb l’alegria
d’obrir els paquets que els patges han repartit pels diferents
habitatges.
Cal només felicitar a totes les
entitats i a totes les persones
que de manera desinteressada fan que les festes de Nadal
a Carme estiguin plenes de
tantes activitats.
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Més de 3.000 visitants en les representacions del
Pessebre Vivent dels Prats de Rei al Poble Espanyol
ELS PRATS DE REI / LA VEU

El passat 22 de desembre,
prop d’un centenar de pradencs van viatjar fins al Poble
Espanyol de Barcelona per
oferir un total de 8 representacions del popular Pessebre.
Durant tot el dia el recinte va
estar d’allò més concorregut,
i es calcula que van passar-hi
uns 3.000 visitants de diverses procedències.
La mostra que es va oferir al
Poble Espanyol seguia un recorregut per tot el recinte, conduït per la música que Mn. Valentí Miserachs va composar
específicament per a aquest
espectacle. S’iniciava a l’entrada amb l’anunci del profeta
Isaïes, a continuació el quadre
dels llenyataires donava pas a
l’anunciació de l’àngel a Maria; seguidament en el quadre
del poble, amb el seu molí de
farina i unes ballarines que
amenitzaven l’estona als seus

vilatans, un exèrcit de soldats
representava
l’empadronament. A continuació, les escenes de la visitació a Elisabet i
de Josep i Maria buscant posada ens portaven al quadre
dels oficis (cistellers, sabaters,
filadora, ceramista...) i al mercat. Ja a l’altre extrem del Poble, al voltant del monestir, es
va representar l’anunciació de
l’àngel als pastors, l’adoració
a l’infant Jesús i la presentació de Jesús al temple. En el
claustre s’hi representà el palau d’Herodes, amb les seves
dones, soldats i ballarines i
,com a quadre final, a l’interior
del monestir, s’hi representà el
retrobament de Jesús, ja gran,
amb Josep i Maria, després
d’haver-se perdut en el temple
amb els doctors de la llei.
Per la complexitat tècnica i
d’escenificació del Pessebre
Vivent de Prats, les representacions al Poble Espanyol

suposaven un autèntic repte,
superat amb escreix i amb
gran èxit d’espectadors. Les

representacions habituals del
Pessebre continuen aquests
dies als Prats de Rei, concre-

tament es pot veure encara el
proper diumenge 12 de gener,
a les 18.30 h.

Calaf reparteix els premis del Concurs
d’Il·luminació Nadalenca
CALAF / LA VEU

Calonge de Segarra va celebrar
la Festa de la Torronada
CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El 24 de desembre, nit de Nadal, va tenir lloc la tradicional
Festa de la Torronada al local
social de Calonge de Segarra.
La celebració va comptar amb
un petit pa amb tomàquet, coques i torrons per a tots els
assistents. Durant la festa es
varen lliurar els premis del 5è
concurs de dites i poemes de
Nadal, i de la 6a edició del
concurs de dibuix de la postal
nadalenca de Calonge de Segarra. L’Ajuntament agraeix
a tots els veïns i veïnes participants en els concursos, als
quals se’ls va lliurar un petit
obsequi. La Festa de la Torronada també va comptar amb

la visita del Pare Noël, carregat de llaminadures per als
més menuts. Seguidament,
es varen sortejar dues grans
paneres amb productes artesans de la zona, els afortunats
de les quals varen ser el Jordi
Vilaseca Balletbò i l’Elna Sans
Narbona.
Finalment, l’Ajuntament va
obsequiar als assistents amb
una agenda, bolígraf i el tradicional calendari que edita
el consistori calongí. La Festa de la Torronada va aplegar
gairebé un centenar de veïns.
Per veure les fotografies de la
festa, visiteu el web: www.calongesegarra.cat.

El passat diumenge, 5 de gener, Calaf va celebrar l’acte de
lliurament dels premis del III
Concurs d’Il·luminació Nadalenca, una convocatòria que
enguany ha comptat amb tretze participants. El veredicte
del jurat va fer-se públic passades les dotze del migdia a
la plaça Barcelona’92, en el
marc del campament reial que
un any més s’havia instal·lat
en aquest cèntric espai. Al
llarg del matí van ser moltes
les persones que van acostar-se al campament, on els
nens i nenes podien saludar
en persona els patges Reials,
acabar-los de recordar les
seves peticions de regals i, a
més, esmorzar coca i xocolata
desfeta.
Després d’agrair la participació de tothom i la implicació
del Jurat, l’alcaldessa, Maria
Antònia Trullàs, i els regidors
Jesús López, Fina Bastardas,
Pilar Cardona, Josep Manel
Navarro i Joan Rubí van procedir al lliurament dels premis.
En la categoria de balcó o finestra, el primer premi (dotat
amb 150 euros) se’l va endur
Nuri Garcia; en la categoria de
façana, el premi de 200 euros
va ser per a Desi Husillos. Pel
que fa a la categoria de bloc o
comunitat de veïns, enguany
va ser el Passeig de Sta. Ca-

lamanda 2, bis qui va endurse el primer premi, dotat amb
400 euros. En comerços, el
Bar Canet va quedar en primera posició i va emportarse els 150 euros del premi.
Finalment, pel que fa a millor
carrer o plaça, el primer lloc
va ser per als veïns del carrer
de Pompeu Fabra, que van
emportar-se els 500 euros del
primer premi; en segona posició va quedar-hi l’Associació
de Veïns de la Pineda (que
va emportar-se 200 euros); el
tercer lloc va ser per a l’Associació de Veïns del Nucli Antic
(que van rebre 150 euros) i el
quart per als veïns del Carrer
Londres (que es van endur
100 euros). La resta de participants no guardonats van

rebre un petit obsequi de participació.

Rectificació
En l’edició de la setmana
passada en la notícia que
parlava de l’aprovació de
dues mocions presentades
al ple per PxC, cal especificar que sí que és cert que
la iniciativa inicial va ser
d’aquesta formació, però els
textos van ser consensuats
les tres formacions presents
al ple (CIU, PxC i Units per
Calaf) i van ser presentades
al ple de manera conjunta
per part de tots tres partits.
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L’IHC buscarà demà a Calafell la seva
tercera victòria consecutiva a l’OK Lliga
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’IHC buscarà demà a Calafell
la seva tercera victòria consecutiva a l’OK Lliga, després de
sumar els sis punts possibles
en els darrers dos partits, el
darrer i el primer de l’any. Així
va succeir a la pista del cuer
Vilanova i la Geltrú el passat
diumenge, on els igualadins
van guanyar per un clar 4-9,
enfonsant encara més l’equip
del Garraf al pou de la classificació. Els vilanovins encara no
han pogut ni puntuar aquesta
temporada.
Primera victòria del 2014 i també la primera de la temporada
fora de casa pel Monbus IHC.
Els igualadins es van imposar
al cuer en un partit de 6 punts,
amb angoixes en una primera
meitat molt travada, i amb suficiència en un segon temps espectacular. I és que en moltes
fases del partit l’IHC va jugar
un hoquei d’alta qualitat, ràpid
de patí i de circulació de bola ,
al primer toc, amb instint assassí en l’execució… És clar
que també hi va haver minuts
de descontrol (especialment
quan el Vilanova va capgirar el
0 a 2 inicial) però els de Monclús van saber refer-se abans
d’arribar al descans (amb dos
gols consecutius de Pla que
diumenge en va fer 4. Va ser

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

el moment clau del partit. Aquí
l’IHC va posar el fonaments de
la quarta victòria de la temporada.
El partit no podia començar
millor pels arlequinats. Als 44
segons Baliu va muntar contraatac per la banda i va creuar
la bola a l’escaire (els jugadors
locals van protestar perquè entenien que la bola no havia travessat la línia de gol). Quatre
minuts més tard una altra contra va propiciar el 0 a 2. Llen-

Les jugadores de l’Igualada
femení fan un calendari del
2014 per a recaptar fons

Les jugadores de l’Igualada
FHCP, que disputen l’OK Lliga, han elaborat un calendari
del 2014 on elles són les protagonistes. Si ets d’Igualada
i rodalies, soŀlicita’l per privat
i te’l portaran a casa. El fons
de les vendes serviran per
acabar la temporada. El preu
és de 10 € i podeu trobar

més informació al facebook
de l’Igualada Femení Hoquei
Club Patins.
L’equip, en partit de la desena
jornada, va perdre davant el
Manlleu, segon classificat, per
1-6. Avui divendres, l’Igualada
torna a jugar, a les Comes,
davant l’Sfèric de Terrassa, a
partir de les 21.45 hores.

ça el contraatac Pla , combina
amb Molas que assisteix al segon pal per l’arribada de Vives.
El 0 a 2 semblava dibuixar una
primera part molt més plàcida
del que realment va ser. Perquè els locals van ser capaços
de donar la volta al marcador
amb dues contres i una FD per
blava a Baliu. Amb el 3 a 2 el
partit entrava en una dinàmica
perillosa pel Monbus perquè el
Vilanova creia en la victòria i
jugava totes les boles. Per sort
aleshores va aparèixer un Sergi Pla clarivident de cara a porta. Amb dues grans rematades
en 23 segons va tornar a donar
la volta al marcador. Ho va arrodonir Jassel Oller amb una
FD, amb un xic de fortuna, a
falta de 33 segons per acabar
la primera meitat. El pitjor de
la tempesta havia passat. Però
encara havia d’arribar una última tronada.
El partit estava en el punt exacte de cocció. Si l’IHC era capaç
de marcar un tercer gol de diferència podia trencar la capacitat de resistència del rival. Per
desgràcia va estar el Vilanova
qui es va aprofitar d’una jugada
de molt mala sort (una bola exterior, aparentment sense perill, va fer un bot inesperat just
davant de l’estic de l’Elagi que
volia guanyar temps pel contraatac i se li va aixecar cap a
dins de la porteria). El Monbus
va superar el cop i només 1 minut i mig després Pla i Vives es
van associar en un contraatac
que va culminar l’Oriol. Tornaven els dos gols de diferència.
Que 25 segons després van

ser tres per una canonada exterior de Baliu. I encara faltava
la segona part del show Pla
que va tornar a aprofitar els
minuts final de període per fer
dos gols més. Tots dos en exceŀlents jugades coŀlectives.
El primer trena Pla-Ori-Ton i
Pla que executa, tot a una velocitat vertiginosa. I el segon
gairebé amb els mateixos protagonistes. Roba bola en Ton,
passi per l’Ori, i aquest a Pla
que aixeca la bola a l’escaire.
El Mambo+1 podria encara haver-se ampliat perquè Jassel
Oller va enviar una FD al ferro
a falta de 7 minuts pel final. El
marcador ja no es va moure
però sí la banqueta igualadina
ja que Monclús va poder tornar
a donar minuts a Nil Garreta
que va tornar a fer un partit
seriós, com és habitual en ell, i
va disposar d’una grandíssima
oportunitat que li va aturar el
també igualadí Albert Povedano. Ara amb els 14 punts, 6 de
consecutius, el Monbus prepararà la complicadíssima visita
de demà dissabte a Calafell.
Recordem que queden tres jornades per finalitzar la primera
volta, i encara hi ha places per
decidir els finalistes de la Copa
del Rei, els set primers classificats més el Lleida, que serà
l’amfitrió. L’IHC encara té possibilitats, però són poques. En
qualsevol cas, passen per guanyar demà a Calafell, i a veure
què es pot fer en les dues darreres jornades abans d’arribar
a l’equador de l’OK Lliga. De
moment, el Calafell és un rival
directe en aquesta lluita, amb

tres punts més que els igualadins a la classificació. Per sort,
l’IHC és una mica més lluny
dels llocs més perillosos de la
taula.
VILANOVA 4 (3/1) Povedano,
Pastor, Pàmies (1), Pujals,
Aragonés (2), equip inicial.
D.Lòpez, Martinez (1), Sabater, Cuevas, Pujals.
MONBUS IHC 9 (5/4) Elagi,
Ton (2), Molas, Pla (4), Vives
(2), equip inicial. Jassel (1),
J.Muntané, Garrera. Vilaseca i
A. Ferrer.
GOLS: 0-1 Baliu (m 0.44),
0-2 Vives (m 4.46), 1-2 Aragonés (m 6.48), 2-2 Pàmies
FD (6.44), 3-2 O. Martínez (m
15.20), 3-3 Pla (m 20.24), 3-4
Pla (m 20.53), 3-5 Jassel FD
(m 24.27). SEGONA PART. 4-5
Aragonés (m 7.26), 4-6 Vives
(m 10.05), 4-7 Baliu (m 10.40),
4-8 Pla (m 14.19), 4-9 Pla (m
14.31).
Més info a http://ihc.blog.cat

OK Lliga masculina
Jornada 13
FC Barcelona - CP Calafell Tot l’Any 		6-1
Coinasa Liceo HC - Reus Deportiu 		5-5
CE Moritz Vendrell - ICG Software Lleida 		4-2
Club Patí Vic - CE Noia Freixenet 		2-2
CP Voltregà - CP Cerceda 		6-2
CP Tordera - CH Lloret 			3-3
Muralla Blanes HCF - CP Vilafranca 		4-3
CP Vilanova Mopesa - Monbus Igualada		4-9
Classificació

PT
1. FC Barcelona
34
2. Coinasa Liceo HC 26
3. Moritz Vendrell
24
4. Reus Deportiu
24
5. Voltregà
23
6. Club Patí Vic
20
7. Noia Freixenet
19
8. Cerceda
17
9. Calafell Tot l’Any
17
10. Vilafranca
15
11. Monbus IHC
14
12. Muralla Blanes
11
13. ICG Lleida
9
14. Tordera
8
15. Lloret
7
16. Vilanova Mopesa 0

j
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

g
11
8
8
7
6
6
5
4
5
4
4
3
2
2
1
0

e p
1 0
2 2
0 4
3 2
5 1
2 4
4 3
5 3
2 5
3 5
2 6
2 7
3 7
2 8
4 7
0 12

gf
86
59
58
52
48
43
47
41
47
44
32
32
34
25
28
32

gc
28
30
35
40
29
34
40
46
47
48
39
54
48
45
52
93

Jornada 14
FC Barcelona - Coinasa Liceo
Reus Deportiu - CE Moritz Vendrell
ICG Software Lleida - Club Patí Vic
CE Noia Freixenet - CP Voltregà
CP Cerceda - CP Tordera
CH Lloret - Òptica Muralla Blanes
CP Vilafranca - CP Vilanova Mopesa
CP Calafell - Monbus Igualada HC (demà, 20 h)

OK Lliga femenina
Jornada 10
Vilanova - Gijón Solimar 		3-1
HC Borbolla - CP Voltregà 		1-6
Igualada FHCP - CP Manlleu 		1-6
Sferic Terrassa - Girona CH 		2-4
CP Alcorcón CAT’s Best - Palau Plegamans dia 12
PHC Sant Cugat - Traviesas HC
dia 12
Bigues i Riells - Santa Maria del Pilar 		1-4
Classificació

PT
1. Voltregà
27
2. Manlleu
24
3. Gijón Solimar
21
4. Palau Plegamans 21
5. Vilanova
19
6. Alcorcón CAT’s Best 18
7. Girona
12
8. PHC Sant Cugat
9
9. Santa Maria del Pilar 9
10. Igualada FHCP
9
11. Sferic Terrassa
5
12. Bigues i Riells
4
13. Borbolla
3
14. Traviesas
0

j
10
9
10
9
9
8
10
9
9
9
8
8
8
6

g
9
8
7
7
6
6
4
3
3
3
1
1
1
0

e
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0

p
1
1
3
2
2
2
6
6
6
6
5
6
7
6

gf
56
46
36
26
26
23
31
26
22
20
9
7
8
2

gc
9
18
20
14
17
7
29
34
41
34
23
26
31
35

30
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La solvència i experiència de Jordi Viladoms,
tota una garantia en la duresa del Dakar
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La majoria d’afeccionats de
l’esport del motor tot i que aprecien totes les modalitats, sempre hi ha una que per la que se
sent una predilecció especial.
Quan arriben aquestes dates
d’inici d’any, d’inici de temporada, el Dakar acapara l’atenció
de tota la gent del motor siguin
més o menys seguidors de la
modalitats de raids.
I si en el Dakar hi participa un
pilot de casa nostra aleshores
l’interès ja és molt gran. Així dia
a dia, vespre a vespre estem
atents a les informacions que
arriben del continent americà
sobre el Dakar i molt especialment de com li va la competició
a l’igualadí Jordi Viladoms amb
la KTM 450 Rally.
Seguiment de Viladoms en
les primeres etapes
Ja a la primera etapa disputada a l’igual que les primeres
etapes a l’Argentina, Viladoms
es va dedicar principalment
a conèixer les reaccions de
la màquina oficial que KTM
va posar a la seva disposició,
arribant en el lloc catorzè. La
segona etapa era molt llarga
amb 725 kms entre San Luis i
San Rafael i dels que 359 eren
cronometrats i en la que va
avançar tres posicions. Al final
d’etapa comentava: “ Cada dia
em trobo millor i em sento més
còmode pel que fa al pilotatge,
però sent crítics encara tenim
marge de millora”.
I amb la tercera etapa que ana-

va de San Rafael a San Juan
arribava l’altitud doncs els pilots en la zona del Aconcagua
van pujar fins els 4.300 metres,
tot un repte tant a nivell físic
com per les mecàniques. I va
ser en aquesta etapa del dimarts quan el pilot anoienc va
superar a varis dels seus rivals
i al final del dia en situava en
una esplèndida setena posició.
Una vegada acabada l’etapa del dimarts Jordi Viladoms
deia: “He començat aquesta
etapa sabent que hi havia dos
punts on havia d’estar molt
atent, el primer era com em podia afectar l’alçada i el segon
la navegació, i en aquest és en
el que he comès algunes errades. He arribat amb la moto
intacte i això em dóna seguretat per sortir demà la segona
part d’aquesta etapa marató,

L’igualadí Jordi VIladoms, durant l’etapa de dimecres per terres argentines.

segueixo amb confiança i amb
moltes ganes de seguir lluitant
per millorar els resultats obtinguts fins ara”.
A l’hora d’escriure aquestes
línies el dimecres al vespre al
final de la quarta etapa, el pilot
igualadí ocupava una bona novena posició a la classificació
general absoluta, després de
quedar onzè en la segona part
de l’etapa marató i en la que va
perdre bastant temps reparant
la moto.
Aquestes eren las paraules de
Viladoms al finalizar aquesta
dura etapa: “M’he adonat que
havia foradat el radiador d’oli,
he hagut de parar a anuŀlar-lo

Viladoms, amb la seva KTM.

i he vist que el tub també tenia
una fissura. He hagut de vigilar
molt durant el que quedava de
l’especial perquè havia perdut
bastant oli, ha sigut una llàstima . Tot i això he pogut reparar
la moto i finalitzar l’etapa. Seguim endavant i això és ara el
més important”.
Efectivament i tal com diu el
Jordi, el principal és poder
continuar en aquest Dakar que
està considerat de gran duresa i que encara no arribat a la
meitat del seu recorregut amb
el que el principal a més d’estar ben situat en la classificació, és conservar la mecànica
de la moto.

Moto Club Igualada va organitzar
el 1r. Trial de Nadal de l’Anoia Trial Academy
MOTOR / ROGER CASAS (MCI)

El passat mes de desembre,
de sobte i en plenes festes, els
pares i mares de l’Anoia Trial
Academy rebien un e-mail on
s’informava que el dia 28 desembre s’organitzaria un Trial
amb bicicleta al Trial-Parc de
Tous. Un Trial a on hi hauria
una xocolatada i, a més, els
alumnes, germans i familiars
farien cagar el Tió!. Naturalment molts van pensar que
això seria una innocentada,
i mes tenint en compte el dia
que estava previst fer l’activitat, però no va ser així ja que
els pares i mares de Tous, molt
motivats, van aconseguir tenir-ho tot a punt perquè aquell
matí dels Sants Innocents fos
d’allò més especial per la canalla i per la població.
Al Trial-Parc hi havia unes
zones marcades com estem

gran Tió nadalenc, que després d’una setmana de donarlo força de menjar, va cagar
llaminadures per a tothom.
I així com va concloure el primer Trial de Nadal de l’Anoia
Trial Academy, una activitat
que va deixar a tots, nens nenes i pares, bocabadats. Una

Els participants en el Trial de Nadal.

acostumats a veure a les Copes Anoia de Bike-Trial però
com a novetat, els petits van
poder veure un Trial-Parc completament renovat pensat perquè els nens i nenes puguin
gaudir encara més practicant
aquest excepcional Esport
amb bicicleta.

El programa també estava
molt elaborat: Primer de tot començar amb xocolata desfeta
amb coca del Forn de la Plaça
de Tous per esclafar pedals,
després els esperaven dues
hores de trial amb els monitors
del Trial Academy donant els
millors consells, i per últim un

reacció que sobradament va
recompensar l’esforç i dedicació dels membres de la secció
de Bike-Trial del Moto Club
Igualada, i es per aquest fet
que el Trial de Nadal de ben
segur que cada any tindrà mes
participació i seguidors a la Comarca.

Esports
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RESULTATS I
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G4

Jornada 16
Almacelles - Balaguer
Andorra - Tàrrega
Vista Alegre - Torreforta
Vilanova - Amposta
Alpicat - El Catllar
Viladecans - Martinenc
Jesús i Maria - Igualada
Horta - Tecnofútbol
Marianao - Torredembarra

Jornada 16
Gironella - Roda de Ter
OAR Vic - Lliçà d’Amunt
Palau SP - St. Feliu Codines
Sabadell Nord - Taradell
Lliçà d’Avall - San Mauro
Manresa - Súria
San Lorenzo - Cardedeu
Tona - St. Quirze
Castellar - Sabadellenca

			
1 Martinenc
2 Viladecans
3 Horta
4 Torredembarra
5 Torreforta
6 Vilanova
7 Tàrrega
8 El Catllar
9 Marianao
10 Tecnofútbol
11 Igualada
12 Amposta
13 Almacelles
14 Andorra
15 Balaguer
16 Jesús i Maria
17 Vista Alegre
18 Alpicat

PT.
35
30
28
26
25
24
24
22
19
18
18
17
16
16
15
13
11
8

p j
15 11
15 9
15 8
15 7
15 7
15 6
15 7
15 6
15 5
15 3
15 5
15 3
15 4
15 4
15 4
15 3
15 2
15 1

e
2
3
4
5
4
6
3
4
4
9
3
8
4
4
3
4
5
5

p
2
3
3
3
4
3
5
5
6
3
7
4
7
7
8
8
8
9

gf
34
25
26
28
30
19
18
17
17
20
18
22
17
18
17
19
18
14

gc
14
14
15
22
21
9
15
14
17
19
22
23
21
27
29
30
31
34

df
20
11
11
6
9
10
3
3
0
1
-4
-1
-4
-9
-12
-11
-13
-20

			
1 Manresa
2 St. Quirze
3 Gironella
4 Taradell
5 Cardedeu
6 Tona
7 Lliçà d’Avall
8 Súria
9 Sabadell Nord
10 San Lorenzo
11 Castellar
12 San Mauro
13 Sabadellenca
14 Roda de Ter
15 Palau SP
16 OAR Vic
17 Lliçà d’Amunt
18 St. Feliu Cod.

PT.
36
33
31
30
27
26
25
23
21
19
19
17
16
13
13
10
10
9

p j
15 11
15 10
15 10
15 9
15 8
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 5
15 4
15 4
15 4
15 3
15 3
15 2
15 2

e
3
3
1
3
3
5
4
2
3
1
4
5
4
1
4
1
4
3

p
1
2
4
3
4
3
4
6
6
8
6
6
7
10
8
11
9
10

gf
40
35
29
22
31
27
21
28
28
21
21
21
21
15
22
14
12
11

gc
7
17
16
15
21
18
20
22
24
23
25
25
23
25
39
31
38
30

futbol 3A CATALANA G7

futbol 3A CATALANA G12

Jornada 16
Olvan - Castellnou
Santpedor - Puigreig
Llorença - Joanenc
Gironella B - Viladecavalls
P. Claramunt - Marganell
Cardona - G. Manresa
Pirinaica - Can Trias
Balconada - Castellbell i V
Sallent - Navàs

Jornada 16
Carme - Riudebitlles
Odena - Pª Jove Roq.
Quintinenc - Suburense
M. Igualada - St. Sadurní
Les Roquetes - FE Vilafranca
Olivella - St. Cugat S.
La Granada - Base Espirall
Capellades - Base Vilanova
Ribes - St. Pere Mol.

			
1 Sallent
2 Can Trias
3 Joanenc
4 Puigreig
5 Viladecavalls
6 Marganell
7 Navàs
8 Castellnou
9 Olvan
10 P. Claramunt
11 G. Manresa
12 Castellbell i V
13 Cardona
14 Balconada
15 Santpedor
16 Llorença
17 Gironella B
18 Pirinaica

PT.
39
34
33
33
28
24
22
20
20
19
18
16
15
15
13
13
13
7

p j
15 12
15 10
15 11
15 11
15 9
15 8
15 7
15 5
15 5
15 5
15 4
15 5
14 4
14 5
15 4
15 4
15 3
15 2

e
3
4
0
0
1
0
1
5
5
4
6
1
3
0
1
1
4
1

p
0
1
4
4
5
7
7
5
5
6
5
9
7
9
10
10
8
12

gf
53
44
35
31
34
34
31
24
20
23
19
23
22
22
20
23
11
16

gc
12
17
18
14
18
27
29
25
28
30
21
43
26
37
30
36
38
36

df
41
27
17
17
16
7
2
-1
-8
-7
-2
-20
-4
-15
-10
-13
-27
-20

			
1 St. Pere Mol.
2 Suburense
3 Olivella
4 Les Roquetes
5 Odena
6 Ribes
7 FE Vilafranca
8 Base Vilanova
9 La Granada
10 St. Cugat S.
11 Carme
12 M. Igualada
13 Base Espirall
14 Pª Jove Roq.
15 Riudebitlles
16 Capellades
17 St. Sadurní
18 Quintinenc

PT.
34
34
33
31
29
26
22
22
21
19
17
17
16
16
13
9
8
3

p j
15 11
15 10
15 10
14 9
15 8
15 8
15 6
15 6
15 5
15 6
14 5
15 5
15 4
15 4
15 3
15 2
15 0
15 0

e
1
4
3
4
5
2
4
4
6
1
2
2
4
4
4
3
8
3

p
3
1
2
1
2
5
5
5
4
8
7
8
7
7
8
10
7
12

gf
48
41
41
46
33
26
30
23
25
20
22
24
24
23
17
11
13
19

gc
16
15
16
18
21
16
23
25
25
25
31
36
26
26
25
61
29
52

df
32
26
25
28
12
10
7
-2
0
-5
-9
-12
-2
-3
-8
-50
-16
-33

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 14
PM Tossa - Piràmides Igd
Vista Alegre Mtb - Torre Clar.
Montbui - Anoia
Ateneu Ig. - Tous
Fàtima - Calaf
Jorba - Vilanova C.
La Paz - Garcia Mtb
Masquefa - Rebrot

Jornada 14
Sesrovires B - Sesrovires Atl.
HOSTALETS P. - PIERA
Gelida - Martinenca
Can Cartró - LA LLACUNA
Hortonenc - Fontrubí
St. Sadurní - St. Pau Ordal
Mediona - Les Cabanyes
Puigdàlber - CABRERA

Pt.
34
33
32
28
27
25
21
19
15
14
13
12
7
7
7
7

UE Jorba 2013-14.

P J
13 11
13 11
13 10
13 9
13 8
13 8
13 7
13 6
13 5
13 4
13 4
13 3
13 2
13 1
13 2
13 2

E
1
0
2
1
3
1
0
1
0
2
1
3
1
4
1
1

P
1
2
1
3
2
4
6
6
8
7
8
7
10
8
10
10

Gf
45
68
38
41
38
36
34
27
22
30
28
25
19
14
16
12

Gc
7
19
17
18
19
24
26
27
30
41
38
30
51
46
52
48

			
1 Piera
2 Martinenca
3 Hortonenc
4 Sant Pau O.
5 Les Cabanyes
6 Can Cartró
7 Hostalets P.
8 Sesrovires B
9 Sant Sadurní
10 Sesrovires Atl.
11 La Llacuna
12 Mediona
13 Cabrera
14 Gelida
15 Puigdalber
16 Font-Rubí

Pt.
35
26
25
25
24
22
21
19
16
16
14
14
14
10
10
3

P J
13 11
13 7
12 8
13 7
13 7
13 7
13 6
13 6
13 5
13 5
13 4
12 4
13 4
13 3
13 3
13 1

El proper cap de setmana torna
el futbol territorial, després de
l’aturada nadalenca, encarant
les tres últimes jornades de la
primera volta. A 1a Catalana, el
CF Igualada jugarà al camp del
Jesús i Maria, a les terres de
l’Ebre. Els igualadins són onzens a la classificació, mentre
que els del Delta es troben en
zona de descens.
A Segona, el San Mauro buscarà un resultat positiu a Lliçà
d’Avall per intentar allunyar-se
encara més de la zona de perill. Els del Vallès són setens,
amb vuit punts més que els

montbuiencs.
A Tercera, la Pobla de Claramunt, al grup seté, rebrá a
casa la visita del Marganell. Els
poblatans es troben en un bon
moment, que els ha permès
sortir de la zona més perillosa
de la classificació, i situar-se a
la part mitja.
Al grup dotzè, l’Òdena, el millor equip de l’Anoia de la categoria, rebrà la Penya Jove de
les Roquetes, el Carme jugarà
a casa amb el Riudebitlles, el
Montserrat rebrà el Sant Sadurní, i el Capellades el Base Vilanova, amb l’objectiu d’aquests
dos darrers equips anoiencs
de sortir de la zona de descens

directe a quarta categoria. Cap
equip de la comarca juga fora
de casa en aquesta jornada.
A Quarta, es jugarà un apassionant derbi al grup 10è entre
l’Hostalets de Pierola i el líder
Piera. Els primers, que van
aconseguir l’ascens aquesta temporada, són setens. Al
grup seté, íntegrament de la
nostra comarca, el líder Anoia viatja al camp del Montbui,
penúltim classificat. El Calaf, a
només un punt del líder, jugarà al camp del Fàtima, sisè de
la taula. El Vilanova del Camí,
tercer, jugarà al camp del Jorba, quart, en el que promet ser
l’autèntic partit de la jornada.

L’hoquei de la Vegueria Penedès viu
una diada reivindicativa i solidària
HOQUEI / REDACCIÓ

futbol 4A CATALANA G7

			
1 Anoia
2 Calaf
3 Vilanova C.
4 Jorba
5 PM Tossa
6 Fatima
7 Masquefa
8 Ateneu Ig.
9 Vista Alegre
10 Rebrot, U.D.
11 Garcia Montbui
12 Tous, U.E.
13 Piramides
14 La Torre C.
15 Montbui
16 La Paz
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Torna el futbol territorial després
de l’aturada nadalenca
FUTBOL / REDACCIÓ

df
33
18
13
7
10
9
1
6
4
-2
-4
-4
-2
-10
-17
-17
-26
-19
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E
2
5
1
4
3
1
3
1
1
1
2
2
2
1
1
0

P
0
1
3
2
3
5
4
6
7
7
7
6
7
9
9
12

Gf
50
28
33
32
45
36
29
29
31
31
29
25
21
22
21
11

Gc
14
11
22
22
29
26
15
37
31
34
29
28
33
39
50
53

El Poliesportiu de Vilafranca va
acollir el passat 22 de desembre una gran diada solidària
amb un partit d’hoquei que va
enfrontar la seleccions catalanes absolutes (femenina i masculina) contra una selecció de
la Vegueria del Penedès.
Aquesta és la segona edició
dels partits entre les seleccions catalanes i la Vegueria
Penedès. La jornada va ser
tot un èxit de solidaritat ja que
es van recollir un total de 1000
quilos d’aliments i unes trenta
joguines que faran passar molt
millor aquestes festes a la gent
més necessitada de Vilafranca.
A nivell esportiu, ambdós partits van esdevenir tot un espectacle d’hoquei d’atac i de
jugades de fantasia i on tothom
s’ho va passar d’allò més bé.
En el partit femení, les jugadores del combinat català dirigides per Josep Maria Barberà
van ser superiors, a la selecció
del Penedès. Per al seleccionador català “ el nivell tècnic
mostrat per totes les jugadores
ha estat extaordinari. Tan se
val que el partit sigui oficial o
amistós, perquè les jugadores
sempre tenen moltes ganes de
competir amb els seus colors”.
Per la seva banda les jugadores d’Oriol Torrelló, seleccionador del conjunt de la Vegueria,
van gaudir en alguns moments
del match de major possessió
de la bola però les pèrdues de
control van ser aprofitades per
l’equip de Josep Maria Barberà
per construir jugades de transició i alguns contraatacs que
van decantar el marcador final
al seu favor (3-5).
En els mateixos termes s’expressava el seleccionador nacional masculí, Jordi Camps:

Equip femení de la Vegueria Penedès.

“tot i les baixes de darrera hora
i la coincidència de partits oficials de l’Ok Lliga hem pogut
fer un equip molt competitiu”.
L’empat final a tres gols també
va ser ben valorat pel seleccionador de la vegueria, dirigida
pel tècnic vilafranquí Jordi Garcia: “ l’any passat els vàrem
guanyar d’un gol i aquest any
ens hem quedat a les portes.
Tanmateix, s’ha vist un gran
partit d’hoquei que és el que
tots volíem”.
La diada també va comptar
amb l’actuació de les patinadores del CP Sant Ramon de
Vilafranca i amb un gest de
suport a la recent convocatòria
de la consulta sobiranista, amb
el desplegament d’una pancarta on es podia llegir la frase en
anglès: “Catalonia, Europe’s

next state”.
A la graderia, que presentava
més de mitja entrada, cal destacar-hi la presència de gent
del món de l’hoquei i moltes altres personalitats com Gerard
Figueras, Director del Consell Català de l’Esport, Blanca
Albà, presidenta del Consell
Esportiu del Garraf, Pere Regull, alcalde de Vilafranca del
Penedès, Anna Doblas, regidora d’Esports Joventut i Salut,
Joaquím Vázquez, president
del CP Vilafranca, Fede Insenser, vicepresident del CP Vilafranca, i representants de la
Federació Catalana de Patinatge com ara el responsable de
seleccions catalanes d’hoquei
patins, Alfred Verdaguer i el
Secretari general, Quim Pastor, entre altres.
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Equips del Club Bàsquet Igualada 2013-14
FOTOS: JOAN RIBERA (CBI)
BÀSQUET / REDACCIÓ

El Club Bàsquet Igualada
compta aquest any amb 28
equips que competeixen en
les diferents lligues federades
catalanes. És l’únic club esportiu de la ciutat que disposa de
tants equips tant a nivell masculí com femení, la qual cosa
dóna una idea del seu potencial.
L’esport del bàsquet ha anat
creixent en afició en els darrers
anys, tot i que, a Igualada i la
Conca d’Òdena, ha de competir estretament amb el futbol
-a nivell masculí- i amb la gimnàstica -a nivell femení-, sense oblidar d’altres disciplines
amb prou força a la ciutat i la
comarca, com l’hoquei patins i
en línia, la natació, l’atletisme
o l’handbol. Des de la seva
aparició l’any 1926, el bàsquet no havia tingut mai tanta
força, però, com en l’actualitat. El Club Bàsquet Igualada,
fundat l’any 1980, és un dels
principals usuaris de les instal.lacions de les Comes, tant
el pavelló intern -la coneguda
sala de barri- com les antigues
pistes exteriors.
Actualment, el club disposa
d’equips sènior, sots21, júnior,
cadet, infantil, preinfantil, mini i
premini, molts d’ells d’alt nivell
i competint amb els clubs més
importants del país. Disposa
d’una potent pàgina web on es
poden consultar resultats i veure cròniques, vídeos i fotografies de tots els equips, a www.
clubbasquetigualada.cat.

SÈNIOR MASCULÍ A. Quim Padrós Rioja, Èric Fernández Pueyo, Jose Miguel Huertas Muñoz, Jordi Torres Murillo, Carles Fons
Teixidó, Adrià Gual Figueras, Albert Roca López, Adrià Fratila Torregrossa, Eduard Tejero Casasayas, Samuel Laguarta Madrid, Borja
Martínez Alsasua. Entrenadors: Raül Caballero Casellas, Èric Vargas Guzman. Preparador Físic. Carles Minguez Bernal. Delegada
De Camp: Pili Mullerat Figueras.

SÈNIOR FEMENÍ A. Carlota Carner Carrer, Marina Quintana Vives, Verònica Julvez Santano, Anna Carla Martínez Caliz, Marta Pujol
Cornadó, Núria Minguet Giné, Laura Icart Fitó, Alba Acevedo Vergara, Xènia Freixas Casany, Patricia Catalá Alfara. Entrenadors:
Emili Ortíz Pujadó, Pol Salanova Oliva. Estadística: Roger Corbella Parés. Delegat De Camp: Ricard Latorre Tórres.

SÈNIOR MASCULÍ B. Pau Benito Mullerat, Franc Vives Riba, Mario Sánchez Macià, Bernat Marimon Carbonell, David Gil Malonga, Eduard Borrega Fernández,
Miki Padrós Rioja, Andreu Yebra Fontanet, Imar Martínez Cantero, Guillem Estany Bosch, Alexei Domenech Cano, Toni Borrega Fernández. Entrenadors: Jordi
Martinez Quero, Amador Garrido Díaz. Delegada De Camp: Maria Teresa Rioja
Medrano.

SÈNIOR FEMENÍ B. Clara Bargalló Escala, Núria Soler Solé, Claudia Miramunt
Vicente, Carla González Grado, Júlia Salanova Oliva, Èlia Compte Guix, Marta
Amatlle Panadés, Carla Tarrida Canals, Júlia Fuertes Lara, Paula Jorba Montserrat, Cristina Carmona Pérez, Berta Sellarés Gómez. Entrenadors: Sergi Alamillo
Àvila, Roger Corbella Parés. Delegada De Camp: Marta Torras Vives.
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SOTS-21 MASCULÍ. Pol Salanova Oliva, Miquel Pedros López, Jaume Meskini Carbonell,
Marc Romero Corbella, Quim Palet Orpinell, Andreu Santiago Requena, Aitor Iglesias Pubill,
Ferran Claramunt Ribas, Andreu Esquerra Soler, Victor Iglesias Pubill, Bernat Torrents Valls,
Jaume Lorente Soteras. Entrenador: Carles Vergara Gimenez. Delegat De Camp: Cayetano
Lorente García.

JÚNIOR MASCULÍ A. Otger Gabarró Alcaraz, Marc Máximo Queralt, Xavi León Badia, Marsalino Ndiaye, Aleix Raurich Gómez, Miquel Benito Mullerat, Joan Serra Enríquez, Sergi
Tarrida Ruíz, Jordi Marcè Calzada. Entrenadors: Josep Marimón Vazquez, Victor Belenguer
Costa. Delegada De Camp: Maria Teresa Queralt Canet.

JÚNIOR MASCULÍ B. Joan Mangues Sempere, Joan Vidal Baliu, Marc Susanna Calero,
Lluc Fullana Puig, Marc Soler Riera, Sergi Figueres Farré, Artur Ortínez Sellés, Pol Martí
Salgado, Roc Fullana Puig. Entrenadors: Victor Belenguer Costa, Alexey Domenech Cano.
Delegada De Camp: Maria Remei Calero Torrico.

CADET MASCULÍ A. Guillem Pont Espinós, Jordi Elvira López, Max Puig Lancina, Salvador
Farrés García, Guillem Jorba Martínez, Ferran Gil Peña, Arnau Carpi Riera, Roger Ribera
Sanuy, Carlos Fratila Torregrossa, Àlex Cavalleto Claramunt, Enric Bru Hernández. Entrenadors: David Soteras Morera, Andreu Esquerra Soler. Delegat De Camp: Vicenç Gil Gou.
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SOTS-21 FEMENÍ. Marina Espejo Calzada, Raquel Martínez Guixá, Marta Llado Díaz, Marina Palmés Carol, Mariona Barral Guixà, Èlia Díez Monclús, Marta Llorens Marsal, Clara
Roca Rey, Sílvia Tomàs Vaqués, Núria Torrents Garriga, Marta Gou Carner. Entrenador:
Imar Martínez Cantero. Delegades: Marta Garrido Aguilera, Petra Aguilera Nieto.

Júnior Femení A. Gemma Rigol Pujol, Carla Serra Enriquez, Carlota Albiol Mateu, Judit
Lamolla Alegre, Judit Codina Oliva, Maria Masegosa Solís, Marta Calleja Mateu, Clara Mas
Riba, Laia Rius Borrell, Cristina Martínez Guixà, Mar Ribera Sanuy. Entrenadors: Aitor Iglesias Pubill, Albert Roca López. Delegada De Camp: Alicia Enríquez Serra.

JÚNIOR FEMENÍ B. Clara Guillamón Cobos, Clara Puig Moncunill, Berta Colell Romero,
Sara Carner Marsal, Marta Cordoba Mula, Judith Ràmia Claramunt, Natalia Domenech Roset, Montserrat Fernández Vera, Cristina Garcia Becerril. Entrenador: Aitor Iglesias Pubill.
Delegat De Camp: Josep Fernández Sanglas.

CADET FEMENÍ BLAU. Paula Roselló Mateu, Clàudia Solé Fernández, Marta Aldomà Boquet, Èlia Pedregosa Sandoval, Emma Roda Costa, Núria Admetller Navarro, Mar Fernández Pintó, Carla Òdena Raga, Carla Gràcia Ruiz. Entrenadors: Vero Julvez Santano, Pol
Salanova Oliva. Delegat De Camp: Jordi Solé Figueras.
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CADET MASCULÍ B. Marc Miret Figueras, Bern Gabarró Alcaraz, Oriol Sanroma Viarnes,
Lluis Raja Serarols, Adam Gabarró Alcaraz, Xavi Martínez Cantero, Xavi Merino Peche, Gil
Díez Monclús, José Luís Sánchez López, Dahao Qiu, David Muñoz Manzano. Entrenadors:
Miquel Padrós Rioja, Bernat Marimon Carbonell. Delegat De Camp: Rafael Sánchez Rubio.

CADET MASCULÍ C. Llorenç Claramunt Morera, Jan Torrens Garriga, Pol Lumbreras Elizari, Pau Castelltort Pintó, David Cobos Torregrosa, Quim Rosich Guixa, Marçal Rosell Berenguer, Oscar Delgado Martí, Ferran Romero Montaña, Guim Pallarés Abril, Marc Couso
Corredera. Entrenadors: Adrià Fratila Torregrossa, Joan Serra Enriquez. Delegat De Camp:
Juan José Cobos Jaimez.
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CADET FEMENÍ GROC. Laia Ferrer Muñoz, Clara Tomàs Vaques, Maria Fernández Vera,
Laia Figueras Mayor, Mar Rodriguez Alvarez, Maria Gassó Muntane, Núria Barral Guixà,
Marta Sabat Piqué, Paula Marsal Solé, Marta Ambrós Pons, Anna Tarrida Ruiz, Maria Maestre Costa. Entrenador: Pol Salanova Oliva. Delegat De Camp: Albert Tarrida Juncà.

INFANTIL MASCULÍ A. Salvador Torrallardona Ribalta, Oriol Llopart Chia, David Aguirre
Miranda, Gerard Soteras Boladeras, Toni Lamolla Alegre, Neil Riba Bravo, Arnau Latorre Segura, Alex Matencio Utiel, Gerard Morera Vidal. Entrenadors: Eric Vargas Guzman, Bernat
Torrents Valls. Delegat De Camp: Jordi Morera Mas.

INFANTIL FEMENÍ BLAU. Maria López Delrio, Marita Flores Vivar, Berta Morros Valls, Carla
Garrido Aguilera, Laia Puiggrós Pola, Carla Casellas Alpañez, Anna Fernández Pintó, Paula
Elvira Peinado, Ivette Juarez Fernández, Anna Bachs Elias, Aina Marsà Delrio. Entrenador:
Imar Martínez Cantero. Delegada De Camp: Silvia Alpañez Abanades.

INFANTIL MASCULÍ B. Albert Moreno Farrés, Raül Vivas Palacios, Roger Porredón Piqué,
Gerard Poncell Rabell, Marc Linares García, Marc Fanega Labrada, Àlex Juarez Fernández,
Marc Sánchez Llopis, Daniel Calle Huanca, Nil Vidal García, Roger Marsà Del Rio, Marc
Perera Aguado. Entrenador: Alexey Domenech Cano. Delegada: Cèlia García Rusiñol

INFANTIL FEMENÍ GROC. Mariona Riera Garrofé, Ariadna Bertran López, Mireia Riba
Miserachs, Ting Ting Quiu, Paula Padro Riba, Anna Forner Farres, Laia Arus Roca, Berta
Coloma Bonet, Mireia Castells Valles, Melissa Viadiu Mallarina, Carola Maestre Costa. Entrenadora: Carla Tarrida Canals. Delegat De Camp: Francesc Xavier Forner Esteve.

PRE-INFANTIL MASCULÍ. Edu Tomás Vélez, Hugo Jörgens Vidal, Ot Godó Estany, Joan
Quintana Puig, Pol Vazquez Burgos, Marc Criado Iglesias, Jan Segura Pons, Borja Aguilar
García, Bernat Soteras Boladeras, Isaac Raurich Farré, Joan Moreno Ribalta, Antoni Lamolla Alegre. Entrenadors: Emili Díez Castell, Sergi Tarrida Ruíz. Delegada De Camp: Lidia
Estany Iborra.
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PRE-INFANTIL FEMENÍ. Natalie Fuertes Lara, Berta Salat Tasias, Cèlia Palmés Realp, Carlota Claramunt Morera, Júlia Biosca Costa, Jana Fuertes Lara. Pia Homs Esteve, Aina Yañez
Borras, Iona Ambrós Pons, Clara Carner Marsal. Júlia Tort Gabarró, Carlota Colell Agramunt.
Entrenador: Pau Benito Mullerat. Delegada De Camp: Joana Costa Julià.

MINI MASCULÍ A. Martí Jansà Camps, Arnau Miret Figueras, Isidre Enrich Diez, Pau Arús
Roca, Miquel Romero Montaña, Oriol Carrera Arevalo, Martí Nadal Capdevila, Joan Albareda Caballero, Pol Vergés Xaus, Ernest Miret Amat, Xavier Perez-Vico Garrido, Oriol Morera
Vidal. Entrenador: Bernat Torrents Valls. Delegada De Camp: Paula Arévalo Campos.

MINI FEMENÍ BLAU. Ainoa Farré Ortiz, Maria Enrich Tasies, Carlota Castelltort Pintó, Júlia
Fontanellas Boix, Abril Samaniego Mejias, Laura Segues Serradell, Pia Casamitjana Badies,
Paula Guasch Delcampo, Laia Mas Berenguer, Júlia Casellas Alpañez. Entrenadora: Alba
Acevedo Vergara. Delegada De Camp: Margarida Pintó Colom.

MINI MASCULÍ B. Pere Miquel Marba Recasens, Daniel Jimenez Jorba, Sebastià Castelltort Pintó, Gil Bachs Elias, Jorge Fuentes García, Arnau Brunet Domingo, Adrià Peña
Casas, Arnau Baltá Castelltort, Oriol Viladrich Senserich, Èric Alcoberro Cirera, Eugèni Soler
Forn, Martí Arcarons Ibañez. Entrenador: Sergi Alamillo Àvila. Delegat De Camp: David Viladrich Masmitjà.

MINI FEMENÍ BLAUGROC. Agar Farrés García, Elena Poncell Rabell, Sira Morros Valls,
Nora Gudel Pérez, Carlota Diaz-Guerra Prats, Laura Vancells Noguera, Blanca Acevedo
Vergara, Elena Romeu Muset, Gal.La Farnós Solà, Mar Solà Tudela. Entrenadores: Núria
Minguet Giné, Júlia Salanova Oliva. Delegat De Camp: Joan Diaz-Guerra Millan .

PRE-MINI MASCULÍ. Isaac Baltà Claramunt, Bernat Enrich Tasies, Biel Salat Tasies, Marc
Pérez Rabaneda, Marc Moron Giménez, Lluc Sala Mas, Àlex Riera Peretó, Biel Sevilla Casals, Joan Comes Navarro, Nil Santaularia Cruz, Gerard Salat Guitart. Entrenadora: Pili Mullerat Figueras. Delegat De Camp: Rafael Sevilla Santano.

MINI FEMENÍ GROC. Aina Gonzalez Costa, Gisela Bocache Alamillo, Sara Mitjans Llorach,
Marta Ger Roca, Sara Homs Esteve, Júlia Pujolà Vico, Marina Vallés Montes, Meritxell Somacarrera Garriga, Nàstia Ordi Muntané, Precious Akudo Muoleta. Entrenadors: Sergi García González, Carla Serra Enriquez. Delegat De Camp: Isabelí Ger Sesé.

PRE-MINI FEMENÍ. Gal.la Godó Estany, Beth Muxí Mendez, Sira Diaz-Guerra Prats, Arlet
Cots Borrega, Pilar Pintó Prió, Alba Ribalta Gabarró, Judit Mas Riba, Carla Solà Tudela,
Blanca Altés Puig, Martina Forner Farrés, Ona Torras Sala, Dafne Vallcarcel Rosines, Elsa
Homs Vilaseca. Entrenador: Miquel Benito Mullerat. Delegat De Camp: Joan Diaz-Guerra
Millan.
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Intens cap de setmana del Tim Comarca
SLOT / REDACCIÓ

Amb motiu del primer aniversari del trasllat al seu nou local
el club igualadí havia programat nombroses activitats per
al cap de setmana del 27 i 28
de desembre, i de passada inaugurar l’ampliació de la pista
“petita” que ha passat d’amidar
34 a 43 metres de corda.
Tres eren les competicions planificades. La primera d’elles,
de l’Scaleauto GT Cup, servia
per tancar la temporada 2013.
La segona era la de Furgonetes VW T1 a escala 1/24, de la
que es complia la VII Trobada
des que aquesta simpàtica
categoria va arrencar amb les
singulars reunions, i la tercera
s’estrenava, essent la rèplica
dels divertits VW escarabats
de la FunCup. A la crida s’hi
van presentar aficionats a l’slot
d’arreu de Catalunya, prova
del poder de convocatòria que
té el club igualadí.
La cursa de la popular Scaleauto GT havia de decidir el títol de la temporada 2013, i va
aplegar un total de 33 pilots.
Dels tres aspirants que hi arribaven amb possibilitats va ser
el sitgetà David Mira el qui se’l
va endur, malgrat realitzar una
cursa molt conservadora en

8 pilots, atès que la tarda ja
començava a ser capvespre.
En una jornada afortunada en
Daniel Bisbal es va endur també aquesta prova, seguit del
tousenc Martí Pons i l’igualadí
Ionut Tosca. Aquesta nova categoria va resultar força divertida, si bé tractant-se de la primera cursa que se’n disputa es
van fer palesos alguns detalls
que cal polir de cara al futur.
Durant tot el dissabte el Tim
Comarca va tenir les portes
obertes per a tot aquell qui volgués venir a conèixer les seves
instal·lacions. Flanquejant la
porta hi havia un VW escarabat
clàssic i una furgoneta VW T1
reals, i els assistents van poder
fruir de les botifarres i cansalades que sortien de la barbacoa
del club, gràcies a les mans del
Joan Andreu i el Josep Vilarrubias, reciclats en cuiners per a
l’ocasió.
Amb aquesta jornada s’acomiadava un 2013 que esportivament parlant ha estat molt brillant per a Tim Comarca, amb
una elevada assistència a les
curses malgrat la crisi. Però tot
això ja és història, perquè la
temporada 2014 arrencarà el
divendres 10 de gener amb la
ja tradicional Cursa de Reis.

que va acabar en quarta posició. Als seus rivals no els quedava altra opció que arriscar, i
així el manresà Pítia Claret va
fer segon per davant del pilot
de Montblanc Roger Suñé,
quedant també segon i tercer
en la general del campionat.
La cursa va ser guanyada pel
poblatà Albert Solé.
A la trobada de furgonetes s’hi
van presentar 26 pilots, amb
els seus ginys estrafolaris.
Previ a la cursa es va celebrar
un concurs de decoració, que
va ser guanyat amb claredat
per al pilot de Gironella Pep
Lladó amb una reeixidíssima
recreació d’una furgoneta de
drapaires carregada amb tota
mena d’andròmines. El segon
premi fou per la pickup Gulf de
l’igualadí Ricard Latorre i el tercer per la Doble Cabina del vilanoví Dany Pajuelo. Després
del concurs totes les assistents
van disputar una cursa a l’exigent pista gran del club, que va
posar a prova el “dit” dels seus
pilots. En la part competitiva el
guanyador va ser el local Dabiel Bisbal, seguit del barceloní
Albert Vidal i del pilot de Cornellà Antonio Ortega.
I per acabar, la cursa dels VW
FunCup va quedar reduïda a

L’Anoia viu el primer partit de rugby
RUGBY / REDACCIÓ

Diumenge 5 de gener, en vísperes de la Nit de Reis, l’ Anoia
Rugby Club va donar una altra
passa endavant en el seu trajecte cap a la competició. Va
ser aquell diumenge l’escollit
per dur a terme el que segurament ha sigut el primer partit de rugby XV a la comarca
de l’Anoia. Data històrica pel
nostre Club. Data històrica per
l’Anoia...
Es va enfrontar l’ARC contra
el Manresa Rugby Club, i tots
plegats van gaudir del 1er partit de rugby solidari a l’Anoia. Va ser el primer partit dels
Hipopòtams a casa, i la seva
gent va voler compartir amb
ells aquesta experiència. El
camp era ple fins la bandera
de familiars, amics, professionals d’aquest esport, jugadors
d’altres equips, aficionats en
general i curiosos, els quals
van voler formar part d’aquell
dia històric. També vam comptar amb la presència de l’equip
de Blog de Rugby que va fer
la narració en directe del matx
per a tots els espectadors.
Era un dia per provatures. Era
un dia per aprendre i continuar creixent en aquest esport.
El nostre equip portava molts
jugadors amb molt poca experiència (la majoria amb només

un partit a les seves cames).
Tot i tenir suficient gent com per
afrontar el partit, a l’ARC vam
voler reforçar la nostra poca
experiència amb tres grandíssims jugadors procedents del
BUC que van jugar de segona
línia, d’octau i d’apertura. Així
que L’ARC, dirigit pel seu míster, en Diego, va comptar de
inici amb Tristany, Miquel, Pau,
Marcel, Costi, Javi, Marco,
Adam, Kimi, Miqui, Aaron, Andry, Pol, Nogué i Jul. A la banqueta es van quedar Frank,
Paco, Manel, Brayan, Gil, Uri,
Merino, Dani, Kilian i Biel. Per
part del Manresa també tenien
a molts debutants que van poder gaudir del seu primer partit.
El coŀlegiat del matx, el senyor
Miquel Olavarria, també es va
estrenar en un partit sènior.
El partit es va jugar a tres
temps de 30 minuts. Es va iniciar amb molta força. Tots dos
equips volien donar el primer
cop, i al minut 11 del partit,
després d’insistir molt dintre
de la 22 local, el Manresa es
va avançar al marcador. No es
transforma i els locals perdem
0-5. És en aquell moment quan
un s’adona que té equip. Lluny
de baixar els braços i conscients del temps restant, ARC es
tira endavant i posa contra les
cordes al Manresa. En un cop

de càstig on Àdam juga ràpid,
arriba la primera marca per als
locals. La fa el mateix Àdam al
minut 19 i la transforma Jul. El
marcador es troba 7-5 favorable. El partit continua molt bonic i amb molta lluita per part
de tots dos equips. Al minut
27, Àdam torna a sorprendre
la defensa del Manresa i aconsegueix plantar l’ovalada dintre
de la zona d’assaig. No es pot
transformar i finalitza el primer
temps amb el marcador 12-5
favorable als locals.
El segon temps s’inicia com
el primer. Molta força per part
de tots dos equips i moltes ganes de demostrar que es volia
guanyar el partit. Tot i així, els
locals es van veure sorpresos
i en el minut 32, el Manresa
Rugby aconsegueix un nou
assaig. No aconsegueixen
transformar-lo i el resultat és
de 12-10. L’ARC, tornant a donar mostres de molt de seny i
ens vam refer de l’errada defensiva, i un minut més tard,
al 33, vam tornar a marcar. Va
ser fruit de la tàctica de l’equip
que a la sortida d’una Touch,
va aconseguir portar la pilota al
tancat sorprenent a la defensa
manresana i Àdam va portar
la pilota a la marca. No es pot
transformar i tornem a ampliar la diferència a 17-10. Mi-

nuts més tard, al 40 i després
d’encarrilar minuts de molta
agressivitat a l’atac de l’equip
visitant, el Manresa va trobar
una esquerda a la defensa que
van aprofitar per foradar-la i fer
el 17-15. Transformen l’addicional i ja anem 17-17. El partit
no podia ser més igualat. Cada
equip defenia el seu joc a la
perfecció. El Manresa Rugby
Club aprofitava la seva davantera més experimentada per
guanyar Meles i Rucks, mentres que l’Anoia Rugby aprofitava la seva joventut i físic, per
perllongar la continuïtat al lloc
i pressionar a l’equip visitant.
Al minut 59, l’apertura local va
aprofitar una errada de marcatge al centre del camp per portar la pilota a la zona d’assaig.
No es va poder transformar i
s’acaba la segona part amb el
resultat de 22-17.
El tercer temps va ser el que va
decidir el partit. El Manresa va
trigar només sis minuts a fer la
primera marca. Era el minut 66
i la van transformar. Resultat
de 22-24. Després d’aquesta

marca, l’Àdam, un dels jugadors claus del partit, va ser
substituït per lesió. L’ARC va
notar molt la seva absència i al
minut 76, el Manresa va tornar
a fer marca. Aquesta vegada
no va poder transformar i el resultat era de 22-29. És aquesta
marca la que va finalitzar amb
l’empremta i les ganes dels Hipopòtams que van veure com,
en poc temps, perdien al seu
millor jugador i rebien dues
marques en contra. Tot i així,
ARC va continuar buscant el
lloc per trencar la forta defensa manresana sense aconseguir-lo. Al minut 83, després de
l’envestida passional que van
fer els locals, el Manresa Rugby va fer la seva sisena i última marca. No transformen i el
resultat final queda en 22-34.
Victòria i trofeu per a l’equip visitant, el Manresa Rugby Club.
Tot i això, els locals ho van celebrar com una victòria. Eren
conscients del gran joc que
havien desplegat per tan curta
trajectòria.
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Igualada acull aquest cap de setmana a les Comes la 2a fase
de la Copa d’Espanya de gimnàstica estètica de grup
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El Club Gimnàstic Aula torna
a ser l’encarregat d’organitzar
la segona fase del Campionat
d’Espanya de Gimnàstica Estètica de Grup amb el suport de
l’AEGEG i l’Ajuntament d’Igualada. Serà aquest cap de setmana al pavelló de les Comes
d’Igualada.
Aquesta és l’edició amb més
participants. Comptarà amb 39
equips de sis comunitats diferents i prop de 200 gimnastes
d’arreu d’Espanya que competiran a la nostra ciutat durant
tot el cap de setmana, entre
elles dos dels equips infantils
del Gimnàstic Aula, un dels
qual va ser tercer a la primera
fase que es celebrà a Sagunt.
La modalitat gimnàstica és
Gimnàstica Estètica de Grup.
Aquest tipus de gimnàstica
sempre es treballa amb grups
que van des de 6 fins a 12 o 14
gimnastes segons categories.
Comença en categoria 8-10 i
fins a sènior.
Per puntuar aquest tipus de
competició han de ser un mínim de nou jutges i un total de
12, i no poden haver jutges de
la mateixa comunitat autònoma al mateix panel, per tal de
no afavorir als equips.
Actualment només hi ha tres
jutges nacionals catalanes, de
les quals una és de la nostra
ciutat (Maite Sánchez).
Catalunya és la comunitat Autònoma que més equips i clubs
porta a les competicions nacionals.

a terme les preliminars i diumenge les finals, tot l’esdeveniment es celebrarà a la pista
d’hoquei de Les Comes.
Aquesta serà una oportunitat
per viure en primera línia el
màxim exponent de l’esport de
la gimnàstica Estètica. L’organització està treballant intensament perquè sigui un gran
esdeveniment i un motiu per
acostar aquest espectacular
esport a tots els ciutadans.
El Club Gimnàstic Aula
Club Gimnàstic Aula de Cultura Física és un club igualadí
amb 28 anys d’experiència en
el món de la gimnàstica, on
es treballen els valors positius
que dóna la gimnàstica rítmica i la gimnàstica estètica de
grup, insistint en la humilitat i el
treball personal.
Compta amb un equip tècnic
ben preparat i especialitzat en
el que hi destaquen una entrenadora nacional de gimnàstica
rítmica i llicenciada en ciències
de l’activitat física, una educadora infantil, una entrenadora
nacional de gimnàstica estètica de grup i una jutge nacional,
entre elles.
L’agenda
Divendres dia 10
16-21 h. Entrenament lliure.

Els organitzadors, amb la regidora d’Esports Rosa Plassa, i l’alcalde Marc Castells.

21-21.30 h. Benvinguda.
Dissabte dia 11
10-12.30 h. Entren. oficials
12.30-13 h. Sorteig d’equips.
16-17 h. Reunió de jutges.

17 h. Cerimònia d’inauguració.
17.30-20 h. Competició.
20-20.30 h. Sorteig de finalistes
Diumenge dia 12

Clubs i equips participants segons categories
INFANTIL 8-10
ESCUELA BRUNETE
SAN ANTON
GIMNÀSTIC AULA
INFANTIL 10-12
GIMNASIA CHINCHILLA
ESTÉTICA CARTAGENA
GIMNASIA SAGUNTO
ESTETICA MORVEDRE
CLUB 2000 BARBASTRO

MADRID
MURCIA
CATALUNYA
CASTILLA-MANCHA
MURCIA
VALENCIA
VALENCIA
ARAGÓN

INFANTIL 12-14
GIMNASIA CHINCHILLA
CASTILLA-MANCHA
GYMNOS´85 ARANJUEZ
MURCIA
GYMNOS´85 STARS
MURCIA
GIMNÀSTIC AULA
CATALUNYA
AMPA MOSSEN R. BERGADA
CATALUNYA

La programació
Destaquem una actuació esteŀlar a la clausura on tots els
assistents podran gaudir de
l’espectacle que oferirà l’actual
campió mundial en categoria
júnior, l’equip rus Victoria.
El dissabte a la tarda es duran

JÚNIOR
CSI CSI JUNIOR
CATALUNYA
U.D. SAN ROQUE
CATALUNYA
GIMNÀSTICA SANT CUGAT
CATALUNYA
GIMNASIA CHINCHILLA
CASTILLA-MANCHA

GIMNASIA SAGUNTO
ESTETICA MORVEDRE
ESCUELA BRUNETE
CLUB 90 HUESCA
GYMNOS’85 SUMMER TIME
SÈNIOR
ALCON CUSI
ALCON CUSI “B”
CSI SENIOR
CSI PIRULETAS
CSI NEW CASP
INEF BARCELONA
INEF BARCELONA B
CLUB ESPORTIU L´ESPIRAL
U.D. SAN ROQUE
AMPA MOSSEN R. BERGADA
GIMNÀSTICA SANT CUGAT
RITMICA CARTAGENA
GYMNOS´85
ESTETICA MORVEDRE
ESCUELA BRUNETE
CLUB 2000 BARBASTRO
En vermell, clubs locals.

Paula Blasco (CAI) guanya el cros cadet de Vic
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge al matí,
es disputava al circuit de Cros
de Vic, la 35a. edició del Cros
Ciutat de Vic -Trofeu Pere Casacuberta-, amb organització
del C.A. Vic. Les proves comptaren amb una important participació dels atletes capdavanters de l’atletisme català de les
diferents categories, al ser la
darrera prova puntuable per al
G.P. Català de Cros.
Hi participaren un grup de 12
atletes del C.A.Igualada Petromiralles, amb una exceŀlent
actuació global, amb el triomf
de Paula Blasco i altres desta-

cades classificacions, assolint
tres atletes -Paula Blasco, Èlia
Ibarra i Rafael Hompanera- la
classificació per participar al
Cros Internacional Juan Muguerza d’Elgoibar del proper
diumenge 12 de gener, amb
la Selecció Catalana de Cros,
situant-se el CAI en la 7a. posició del G.P. Català de Cros,
amb 191 punts, entre 45 clubs
en total.
Cal ressaltar l’actuació de les
Cadets fem., amb la victòria de
Paula Blasco amb 8’38”, seguida d’Èlia Ibarra, 4a. amb 9’00”,
sobre 2.300 m. de cursa, que
els valgué la classificació per

9.15-10 h. Reunió de jutges.
10-11.30 h. Competició infantil.
12-13.30 h. Competició junior i
sènior.
13.45-14.30 h. Clausura.

Elgoibar.
Altres destacades classificacions dels atletes del CAI foren
les de les Alevins fem. entrant
4a. Marcel·la Solé amb 4’27”,
seguida de Júlia Solé, 5a. amb
4’31” sobre 1.220 m. de cursa,
i el 6è. lloc de Pepe García en
Benjamins masc., amb 2’44”
sobre 800 m. de cursa
Rafael Hompanera era 7è. en
Junior masc. amb 14’39”, en
la cursa conjunta amb els Juvenils masc., categ. en la que
era 9è. Guillem Carner amb
15’00”, i 11è. Bernat Azcona
amb 15’21”, sobre 4.320 m.
de cursa. Ton Badia era 12è.

en Alevins masc., amb 7’26”,
seguit d’Alex García, 27è.
amb 8’11” sobre 1.840 m. de
cursa. Judit Ibarra era 17a. en
Infantils fem. amb 7’45”, sobre
1.840 m. de cursa, i Mar García era 22a. en Juvenils fem.
sobre 3.060 m. de cursa.
Els guanyadors absoluts del
Cros foren l’atleta Promesa
Ibrahim Chakir (C.A.Vilafranca)
en masculins, amb 13’39”, sobre 4.320 m., i en femenines
es va imposar Elena Congost
(Avinent Manresa) amb 16’18”
també sobre 4.320 m. de cursa.

VALENCIA
VALENCIA
MADRID
ARAGÓN
MURCIA
CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
MURCIA
MURCIA
VALENCIA
MADRID
ARAGÓN
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Bernat Jaume va participar al British
Júnior Open d’esquaix
ESQUAIX / REDACCIÓ

Cada any, coincidint per la festivitat de Reis, la ciutat anglesa
de Sheffield, organitza una de
les proves, sinó la més important d’esquaix a nivell junior.
500 nens de 40 països hi participen i entre tots aquests, el
igualadí Bernat Jaume.
Fantàstic resultat del nostre
jove jugador anoienc que va
guanyar el plate draw i solament va caure 3-1 amb l’actual
campió mundial júnior, l’egipci
Karim el Hamammy.
El igualadí va començar passant la ronda de prèvies guanyant 11,7, 11,2, 11-5 al britànic Ryan Duke (Kent).
Però, un sorteig bastant capritxós, el va emparellar a 1a ronda del quadre principal, amb
l’actual campió del món, l’egipci Karim El Hammamy.
Gran partit de l’igualadí, ja que
el nostre jove va plantar cara
en tot moment, perdent 3-1
però completant un partit esplèndid 11-8, 7-11, 11-3, 11-8.
L’egipci, ja és un jugador professional, que amb 3 torneigs
PSA jugats, ha assolit entrar
entre els 200 millors jugadors

Una gimnasta del Rítmica
Vilanova, seleccionada
al CAR de Sant Cugat
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

L’igualadí Bernat Jaume ha estat els darrers dies a Sheffield.

del món.
A partir d’aquí, el Bernat va començar una llarga travessa de
5 partits per lluitar pel 33è lloc i
endur-se el plate draw.
En el primer entrebanc va superar l’anglès Jack Cooper 117, 12-10, 11-7. En el segon, i
desprès d’un dramàtic partit,
va superar al campió júnior
de Finlàndia, Jami Aijanen per
3-2. El anoienc que dominava
2-0, va salvar 2 boles de partit en el cinquè set, guanyant
finalment per 13-11, 12-10,

9-11, 7-11, 12-10.
Ja en la fase final del quadre,
va guanyar de forma consecutiva al americà Cody Cortes 117, 11-2, 11-9 a quarts de final,
al sud-africà Laurence Khun
11-5, 11-2, 12-10 a semis i desprès d’un gran partit, va dominar la final davant el junior de
Hong Kong Tsun Hei Yuen per
2-11, 11-1, 11-8, 11-2.
Balanç summament positiu del
anoienc que ha finalitzat el 33è
amb 6 victòries i una sola derrota.

Atletes del CERRR Igualada a la Cursa
dels Nassos de Barcelona
ATLETISME / REDACCIÓ

Els atletes del CERRR Igualada van acomiadar l’any competint a la Cursa dels Nassos
de Barcelona. La cursa, que va
tenir lloc aquest dimarts en un
circuit urbà de Barcelona, va
comptar amb 11.495 corredors
inscrits, record absolut a l’història de la prova. Ilias Fifa, de
24 anys, guanyador amb una
marca a la distancia de 28:34.
La corredora Lidia Rodríguez,
de l’Hospitalet de Llobregat, va
vèncer amb una clara superioritat als seus rivals i va aconseguir la seva tercera victòria
consecutiva, rècord de triomfs
a la prova amb un temps de
33:04.
Gran número d’atletes del
CERRR Igualada no es van
voler perdre la possibilitat
d’acomiadar l’any competint en
aquesta cursa tan popular i mítica. Destacar la gran cursa del
Jordi Prat que va aconseguir la
seva millor marca personal a la
prova. Els seus registres van
ser els següents:
Roberto Lopez Juárez 36:15
Jordi Carpi Pola 36:53
Isidre Guixà Martí 36:54
Jordi Prat Palomo 39:18
Angel Salgado Vila 1:05:39
Gemma Lopez Ferre 1:05:40
Noelia Rivas Nuñez 1:05:40

D E L’A N O IA

La gimnasta Benjamina del
Club Rítmica Vilanova del
Camí, Laia Vives Tardà va ser
convocada el passat mes d’octubre a una jornada de selecció organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica
al CAR St.Cugat de la qual ha
estat seleccionada per formar
part de un reduït grup de tecnificació que treballaran a l’esmentat centre sota les ordres
d’Iratxe Aurrekoetxea entrenadora de gimnastes de renom
internacional com Almudena
Cid. Des del club volen felicitar
a la Laia i desitjar-li molta sort
en aquesta nova etapa.

Torneig de Nadal de futbol sala
del centre CRAE a Piera

FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Els dies 27 i 28 de desembre
es va celebrar al Pavelló Municipal l’XI Torneig de Nadal
de futbol-sala organitzat pel
Centre de Menors “CRAE En
Polzet” amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Piera.
En aquesta edició del campionat hi van participar 26 equips
(més de 200 nens i nenes de 5
a 13 anys) distribuïts en 4 categories, dels quals la gran majoria eren de la nostra localitat, 2
de Masquefa, 3 dels Hostalets,
2 d’Igualada i 1 de Sant Esteve
de Sesrovires.
Els campions i finalistes de les
diferents categories van ser:
- Prebenjamí: Atlético Piera i

També, com cada any, un número important d’atletes del
CERRR Igualada van voler
acomiadar l’any corrent a Vilanova del Camí. Destacar la

gran cursa d’Hector Colom que
va aconseguir la sexta posició
general i un segon lloc om a
veterà. Més informació a la pàgina 40.

Laia VIves.

Futbol Sala Piera
- Benjamí: Golden Boy ‘s i Leones Rojos
- Aleví: Katacraks Jr i Alzinar
Masquefa
- Infantil: Katacracks i Els Polzets.
L’organització fa una valoració
general del torneig molt positiva pel nivell que han demostrat
la majoria dels equips participants i per l’ambient que hi
ha hagut durant els 2 dies que
ha durat. També transmet un
agraïment als dos conserges
del pavelló, als entrenadors,
controladors/ores de taula i especialment als àrbitres (voluntaris) perquè tot pogués dur-se
a terme el millor possible.
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El CAI Petromiralles, al campionat
català Sub20 i absolut a Sabadell

La pista coberta de Sabadell serà l’escenari de les proves.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’anoienc Toni Bou molt content al podi de Sheffield.

TRIAL / JOSEP MARIA VIDAL

No podia començar millor la
temporada pel pilot pierenc
Toni Bou, ja que es va imposar
amb la Montesa al primer trial
puntuable pel campionat del
món indoor que es va disputar
al Regne Unit, concretament a
Sheffield.
El tarragoní Albert CabestanySherco- va fer un gran trial i va
ser un dur rival pel pilot pierenc
i es classificà en la segona
posició a només dos punts de
penalització de Bou. El tercer
classificat fou el gironí Jeroni
Fajardo-Beta-. El que tenia que
ser el gran rival de Bou, Àdam
Raga-Gas Gas- va participar
amb un fort refredat i ocupà la
cinquena posició.

Toni Bou al finalitzar el trial anglès comentava: “Ha sigut molt
important començar la temporada amb aquesta victòria.
Serà un campionat dur ja que
amb només quatre zones a
cada final i amb el marcador a
zero serà difícil marcar diferències. Aquí a Sheffield ho hem
vist clarament, ha sigut una
prova fàcil en la que també
era fàcil cometre petites errades, difícils de recuperar amb
un rival fort com a sigut l’Albert
Cabestany”.
El darrer dissabte d’aquest
mes de gener es disputarà a
la ciutat francesa de Marsella
el segon trial puntuable per
aquest mundial indoor.

Aquest proper cap de setmana,
en jornades de dissabte i diumenge tarda, els equips masculí i femení de categ. Sub-20
i Absoluta del Club Atlètic Igualada Petromiralles participaran,
a la pista coberta de Catalunya
de Sabadell, als Campionats
de Catalunya de Clubs Sub-20
i Absolut “A” indoor.
Aquestes competicions, en les
que participaran els clubs capdavanters de l’atletisme català
masc. i fem. de les categories
respectives, i a les que els dos
conjunts del CAI han accedit mitjançant classificacions
per llocs -Absoluts “A” i Sub20 masc.- i per puntuació per
taula internacional les Sub-20
fem., iniciaran els Campionats
per equips en pista coberta

d’aquest 2014.
Demà dissabte 11 de gener a
la tarda, en el doble programa
de proves masculí i femení del
Campionat de Catalunya Sub20, a partir de les 16 h., hi participaran els següents conjunts:
En masculins: F.C. Barcelona
- A.A. Catalunya - J.A. Sabadell - C.A. Igualada - ISS-Hospitalet - Conrellà Atl. - LLeida
U.A. - Avinent Manresa - C.A.
Canaletes - C.A. Montornés C.A. Vic i C.A. Gavà.
En femenines: F.C. Barcelona
- A.A. Catalunya - ISS-Hospitalet - Avinent Manresa - J.A.
Sabadell - C.A. Canaletes - Girona C. Brava - U.A. Terrassa C.A. Vic - Cornellà Atl. - LLeida
U.A. i C.A. Igualada.
D’altra banda, diumenge 12
de gener, a partir de les 16,30

h. tarda, serà el torn per als
equips Absoluts masc. i fem.
del CAI, que competiran entre
els vuit millors equips catalans
masc. i fem. indoor: En masculins: F.C. Barcelona - A.A.
Catalunya - J.A. Sabadell C.A. Igualada - C.A. Laietània
Mataró - ISS-Hospitalet - Avinent Manresa i U.A. Terrassa.
En femenines competiran: F.C.
Barcelona - A.A. Catalunya ISS-Hospitalet - C.A. Laietània
Mataró - Avinent Manresa - Girona Costa Brava - C.A. Igualada i C.A. Vic.
Els joves conjunts masculí i
femení del CAI Petromiralles,
hauran de lluitar un any més
enfront dels grans conjunts catalans d’aquestes categories,
intentant assolir la millor classificació possible.

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

SONRISAS Y LÁGRIMAS
al Teatre Tívoli

Dia 25 de gener de 2014

Viatge – Espectacle

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 fills, vidu, i recentment compromès amb la rica Baronessa Schaeder. 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 fills 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 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

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

Truca al:
93 803 75 56
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La cursa de Sant Silvestre de Vilanova del Camí,
la darrera de l’any, va tenir rècord de participació
ATLETISME / REDACCIÓ

Novament tarda festiva a la
pl. del Mercat de Vilanova del
Camí amb motiu de la quinzena edició de la cursa St Silvestre, una prova que aplega una
gran quantitat d’afeccionats al
running de la comarca i molts
vinguts d’altres municipis d’arreu del territori català. Un total
de 636 participants arribaren al
final de les proves, mostra de
la creixent acceptació d’aquesta prova que any rere any organitza l’Ajuntament de Vilanova
del Camí, amb el suport tècnic
del CAI.
La festa esportiva començà
al punt de les 17h 20’ amb la
cursa infantil de 2’5 Km. de
distància. Un total de 121 participants la varen córrer. La guanyadora destacada de la prova
fou Paula Blasco del CAI, amb
un temps de 7’55”, seguida
d’Èlia Ibarra també del CAI
amb 8’37”. El tercer lloc fou per
l’aleví Dídac Taulats del Cornellà Atl. amb un temps de 8’43”.
Seguidament, al punt de les sis

de la tarda, es donava el tret
de sortida a la Cursa de 5Km.
Més de 500 atletes, alguns
d’ells amb ambientació nadalenca varen recórrer els carrers
il·luminats de la vila davant el
nombrós públic que, com cada
any, surt al carrer per gaudir de
la prova.
El Vilanoví Rafael Hompanera,
del CAI fou el vencedor, amb
un crono de 15’21”. Darrere
seu arribaren Ali Darghal de
l’Esports Bruc amb una crono de 15’24”, seguit de Joan
Rosich de UEC Anoia amb un
temps de 15’31”.
La primera fèmina en travessar la línia de meta fou Sheila
Avíles, del CAI amb un temps
de 17’57”, seguida de Lola Brusau, també del CAI amb 18’44”
i de Mónica Ardid, de Vaquerisses amb un crono de 19’09”.
Durant més de 20’ varen anar
arribant, a la recta final del C/
Sta Llúcia, corredors de tota
edat i condició, donades les
característiques de la prova.
A l’arribada l’organització ob-

Sortida de la cursa infantil. A les altres fotografies, podis de les diferents categories.

sequiava els participants amb
coca, gentilesa de forn Roig.
Al punt de les set de la tarda es
procedí a l’entrega de trofeus,
de mans de l’Alcalde de la vila,

SORTEIG D’UNA BICICLETA
Nom
Adreça
Localitat
Tel
Email
S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

Joan Vich, del regidor d’esports Antonio Sánchez, de la
regidora d’ensenyament, Marta Trullols i del regidor Camilo
Grados.
Els trofeus, com ja ve essent
tradicional, eren en forma de
lots nadalencs per als primers
de la general i en forma de
Coca de cap d’any i cava, per
als premis per categories.
La prova va comptar amb el
Suport de Diputació de Barcelona, del CA Igualada, de Forn
Roig i ACI, i dels patrocinadors
dels premis, Bodegas Gallardo, Pintures Godoy, Tecnoflama i Aluminis de l’Anoia.
Finalment després dels agraïments, els organitzadors de la

Un total de 636 atletes van participar a
la prova, guanyada
per Paula Blasco, del
Club Atlètic Igualada,
en la carrera infantil,
i el vilanoví Rafael
Hompanera, també
del CAI en la cursa
de 5.000 m.
prova emplaçaven als corredors a participar el proper cap
de setmana del 12 de gener,
en la Pujada als Dipòsits, amb
motiu de la Fira de St Hilari del
municipi.
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“Iaia”, “Un aire de família” i “El rei borni”, principals reclams
del Teatre Municipal l’Ateneu per al primer semestre
TEATRE / LA VEU

Quant tot just hagi finalitzat
la programació nadalenca,
el Teatre Municipal l’Ateneu
d’Igualada iniciarà la temporada d’hivern i primavera.
Per començar ho farà amb la
comèdia Un aire de família,
d’Agnès Jaoui i Jean-Pierre
Bacri. L’obra s’ha pogut veure
fins fa molt pocs dies al Teatre
Romea de Barcelona. L’actor
Pau Durà debuta com a director d’escena amb aquest
espectacle que compta amb
un repartiment important que
formen Francesc Orella, Maife
Gil, Ramon Madaula, Cristina
Genebat, Sílvia Bel i el pierenc Jacob Torres. L’espectacle, que inicia la seva gira a
Igualada, es representarà el
dissabte dia 18 de gener, a les
21h.
El següent espectacle arribarà
el dissabte 8 de febrer. El rei
borni de Marc Crehuet, autor
de la sèrie del Canal 33 Pop
Ràpid, posa en escena un
tema d’actualitat: la trobada
entre un mosso d’esquadra i
la seva víctima. Tracta sobre
la fragilitat de les conviccions,
la naturalesa dels rols socials i
la recerca de la veritat. Aquest
és un dels darrers èxits de la
sala Flyhard que també ha
passat pel teatre Barts i ha girat pel teatre Kursal de Manresa i l’Atrium de Viladecans,
entre altres poblacions, amb
molt èxit.
Emma Vilarasau ha estat
guardonada al Premi Butaca
2013 com a millor actriu protagonista per l’obra Barcelona. A Igualada presentarà Els
meus poetes, una lectura poètica musicada que neix de la
passió i l’estima d’uns autors

“El rei borni”

“Un aire de família” amb Ramon Madaula

poètics que predominen en el
nostre dia a dia. Serà al Teatre Muncipal l’Ateneu el 22 de
març.
Montserrat Carulla s’acomiada dels escenaris amb l’espectacle Iaia. Un paper fet a
mida i pensat especialment
per a ella. L’actriu és una àvia
insofrible que s’interposa en la
relació del seu nét amb la seva
xicota i que aborda temes de
fons com l’atur, la soledat de
la gent gran, la diferència de
classes, els desnonaments o
la relació entre generacions i
sexes. La peça l’ha escrita el
seu fill i la interpreta un dels
seus néts. La podrem veure el
dia 13 d’abril.
La dansa hi tindrà cabuda amb
B. Flowers de Marta Carrasco. Un element tan inofensiu i
bonic com les flors també pot
servir per denunciar. Des de
dalt de l’escenari però en gran
sintonia amb el públic, Marta Carrasco parla de dones i
feminitat “molt lligades a les
flors, des de temps immemori-

“Iaia”, el comiat dels escenaris de Montserrat Carulla

als”. A través de la dansa més
experimental i d’elements externs (flors, plàstics, etc) ens
portarà a un viatge sensorial a
través de la vida de les flors i
dels humans, que va en paral·
lel. L’espectacle és interpretat,
a més, per l’actriu i ballarina
igualadina Anna Coll.
Aquests cinc espectacles són
abonables. A més hi ha tres
espectacles del Teatre de l’Aurora que formen part de l’abonament conjunt. A Només Ricard de Maràcula, basat en
Ricard III, l’actor calafí Xavier
Torra interpreta brillantment el
personatge més malvat de William Shakespeare (24, 25 i 26

de gener). L’exjoglar Pep Vila,
sota la direcció de Pere Puig
protagonitza Manyac, manyac, una adaptació de l’obra
Enfantillages del dramaturg
francès Raymond Cousse. Un
espectacle a estones hilarant i
d’altres terriblement cruel. Un
monòleg implacable i irresistible fet a base de petits bocins esquinçats de la memòria
(14, 15 i 16 de febrer) Una
hora amb Hausson és màgia
de prop a càrrec d’un dels il·
lusionistes més virtuosos de
Catalunya (10 i 11 de maig).
Venda d’abonaments
La venda d’abonaments ar-

renca el dia 8 de gener. La
venda d’entrades en general
a partir del diumenge, 12 de
gener, i el dilluns, 13 de gener,
estaran disponibles al servei
de venda de Telentrada. Es
poden trobar físicament al
Punt de Difusió Cultural i Turística, al carrer Garcia Fossas
2, de dimarts a divendres de
19 a 21h i els dissabtes i els
diumenges d’11 a 14h i de 18
a 21h, amb els festius i els laborables tancat. Aquest servei
no aplica cap taxa. Es poden
consultar els descomptes disponibles a www.igualada.cat.

Músiques de Butxaca i teatre familiar
amb La Xarxa
El Teatre Municipal l’Ateneu
acull també altres programacions estables com el cicle musical íntim Músiques
de Butxaca, que organitzen
l’Ateneu Igualadí i l’Institut
Municipal de Cultura (IMC)
de l’Ajuntament d’Igualada,
i la programació d’espectacles per a públic familiar de
La Xarxa. Els propers mesos
hi haurà l’espectacle Paperipècies de Marcel Gros (19
de gener a la tarda), Argot
Teatre presentarà Ot el Quixot (2 de febrer), La sireneta
és la nova proposta de Festuc Teatre (16 de febrer), El
Petit Princep és un conte
universal que ens acostarà la
companyia N54 produccions
(16 de març) i, finalment, el
circ acomiadarà el trimestre
amb La crica un col·lectiu

que neix a Manresa a finals
del 2009, fruit de la il·lusió d’un
grup de professionals del circ
de la Catalunya Central i que,
en aquesta ocasió, presenten
Circ a caldo (30 de març). La
darrera setmana d’abril arri-

barà La Mostra, organitzada
per l’Ajuntament d’Igualada i
la Generalitat de Catalunya.
Músiques de Butxaca comptarà, entre altres, amb Joan
Dausà, Flamingo Tours i The
birdie Núm Num trio.
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El Teatre de l’Aurora inicia una nova programació, diversa i
de qualitat, amb propostes per a tots els públics
TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setmana arrenca la Programació Gener/
Maig 2014 del Teatre de l’Aurora amb una cartellera marcada per la qualitat -portant a
Igualada èxits de la cartellera
catalana-, i la diversitat de
les propostes, amb gèneres
i temàtiques molt variades i
per a tot tipus de públics. La
principal novetat de la nova
programació del Teatre de
l’Aurora és el cicle de concerts
organitzat conjuntament amb
Joventuts Musicals d’Igualada, seguint la voluntat de la
sala independent igualadina
de treballar en col·laboració
amb altres entitats. També cal
destacar, com és habitual en
les programacions del Teatre
de l’Aurora, l’aposta per artistes i companyies locals. Fins
el maig s’hi podran veure 14
propostes, amb un total de 28
representacions.
Una oferta per a tots els públics
La Programació Gener/Maig
2014 del Teatre de l’Aurora
ofereix propostes de diversos
gèneres i per a tots els públics,
des del teatre familiar fiins als
contes per a adults, passant
per la comèdia, la màgia, al
música, etc.
La programació aixeca el teló
aquest cap de setmana (10,
11 i 12 de gener) amb Només
un anunci, a càrrec de la Com-

panyia Guanyadora, una hilarant comèdia sobre el món de
la publicitat signada per Alberto Ramos, un dels noms d’èxit
de la dramatúrgia catalana del
moment i continuarà (24, 25 i
26 de gener) amb Només Ricard, de la companyia Marácula, una adaptació de Ricard
III de William Shakespeare
amb un brillant treball actoral
de l’actor calafí Xavier Torra.
Dins l’àmbit teatral podrem
veure la nova producció de La
Planeta: Manyac, manyac (14,
15 i 16 de febrer), un retrat
còmic i punyent del món, vist
a través dels ulls i els records
d’un infant a la Catalunya dels
seixanta, un espectacle irresistible fet a base de pedaços
esquinçats de la memòria.
L’humor tornarà amb De quan
somiava, (8 i 9 de març) de la
companyia Lady, Lady, una

SORTEGEM
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“Només un anunci”

“La nit just abans dels boscos”

ENTRADES
PER A

I.H.C.

comèdia musical sobre una
dona de trenta-i-tants, que
es desfoga dels seus fracassos en l’amor i la feina cantant cançons d’Eurovision i
amb Pep Talk, (16, 17 i 18 de
maig) de Produccions Zero i
Laiogurt, una original comèdia
que especula, tot amagant un
secret sorprenent, sobre les
conferències que donava Pep
Guardiola a la gent de negocis
tot explicant el seu mètode i,
a la vegada, com som els catalans. La programació també
inclou una proposta de màgia,
Una hora amb Hausson (10
i 11 de maig), un espectacle
de màgia escènica en què els
espectadors podran escollir a
la carta els números d’un dels
il·lusionistes més virtuosos i
prestigiosos del país, Hausson. Finalment, el Teatre de
l’Aurora portarà a Igualada
(28, 29 i 30 de març) un dels
grans èxits de la cartellera catalana actual, La nit just abans
dels boscos, a càrrec d’Arsènic Creació i TNT_CAET,
una extraordinària interpretació d’Òscar Muñoz i una insòlita posada en escena, fan
d’aquesta proposta una experiència única.
El teatre familiar també té el

Cognoms: ................................................................
Població: ..................................................................
Telèfon: ....................................................................
Mail: .........................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes.
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

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).

Entrades a la venda per Internet i abonaments fets a la
mida de l’espectador
Les entrades per als espectacles de la Programació Gener/
Maig 2014 ja són a la venda a
través de la web del Teatre de
l’Aurora www.teatreaurora.cat
on es poden adquirir, sense
cap cost addicional per a l’espectador, d’una manera còmoda i senzilla. D’altra banda, el
Teatre de l’Aurora ha posat a
la venda els nous abonaments
per a la programació, uns
abonaments que espectadors
poden fer a la seva mida escollint, a partir d’un mínim de
tres espectacles, entre les set
propostes abonables i per només 11 euros per espectacle.
Els abonaments es podran
adquirir fins al 9 de gener al
Teatre de l’Aurora, cada tarda
de dilluns a divendres no festius, de 17h a 20h., excepte
els dies 24 i 31 de desembre,
que es vendran de 10h a 13h.
També podeu fer-ho durant
aquests mateixos dies i horaris telefonant al 938050075.
Més informació sobre la venda d’abonaments i entrades,
així com dels espectacles, a
la web del Teatre de l’Aurora
www.teatreaurora.cat.

Cicle Joventuts Musicals d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

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

seu espai dins la programació
Gener/Maig del Teatre de l’Aurora. La companyia igualadina
Teatre Nu porta de nou a escena La lluna d’en Joan, el conte
entranyable de la il.lustradora
Carme Solé Vendrell.
Finalment, dins els Contes a
Les Golfes, dedicat al públic
adult, el Teatre de l’Aurora
ofereix dues propostes: Voyage, Voyage (20 de febrer)
amb l’actriu anoienca Mònica
Torra i Kasumi-ka Kumo-ka
(22 de maig), un espectacle
de contes i danses japoneses
emmarcat dins el festival internacional En Veu Alta
Segons Òscar Balcells, director del Teatre de l’Aurora “presentem un programa amb una
àmplia i variada oferta, amb
propostes per a totes les edats
i per a tots els gustos, una
programació professional i de
qualitat, amb èxits a la cartellera teatral catalana de l’any”.
Balcells també ha destacat
“paral·lelament a la diversitat i
qualitat, dos atres aspectes intrínsecs de la programació del
Teatre de l’aurora, com són
la inclusió d’espectacles de
companyies locals i la col.laboració i treball en xarxa amb
altres entitats”.

La principal novetat de la
Programació
Gener/Maig
2014 és el cicle de concerts
organitzat conjuntament per
Joventuts Musicals d’Igualada i el Teatre de l’Aurora.
Sota el nom Cicle Joventuts
Musicals d’Igualada, la sala
igualadina serà l’escenari de
quatre concerts: Música de
cambra per a dues flautes
travesseres (19 de gener), a
càrrec de Jordi Gendra i Mariano Bas; Sonats. Música,
cançons i altres obsessions

(1 i 2 de febrer), amb Maria
Jesús de Arenzana, David
Murgadas i Joan Valentí; Viatge pel Renaixement i el barroc
musicals (22 de març) amb
Joan Eudald Castelltort Solernou i Quartet Altimira en concert (30 de maig), a càrrec del
Quartet Altimira.
Neus Peris, de Joventuts Musicals d’Igualada, ha assenyalat que “estem molt contents
i agraïts de poder programar
conjuntament amb el Teatre de
l’Aurora. Feia temps que buscàvem una sala on començar

a treballar en una programació trimestral, a més a més
dels cicles que organitzem
anualment (Serenates d’estiu i Cicle de Tardor). L’oferta
de música clàssica a la ciutat
no és tan àmplia com la de
música moderna, i pensem
que és una molt bona opció
ampliar les oportunitats de
concerts de clàssica, tant de
cara a l’audiència com als
músics anoiencs. Esperem
que la primera edició sigui
un èxit i que en puguem fer
moltes més!”.
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“Només un anunci”, una hilarant comèdia sobre el món de
la publicitat, al Teatre de l’Aurora

El seu autor, Alberto
Ramos, és un dels
dramaturgs d’èxit del
teatre català del moment

TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora comença l’any i la nova programació
teatral amb humor: la Companyia Guanyadora porta a
la sala independent igualadina Només un anunci, una
comèdia hilarant, amb tocs
de thriller, sobre el món de la
publicitat, signada per un dels
dramaturgs d’èxit del moment,
Alberto Ramos.
A Només un anunci veiem
com una agència de publicitat
ha seleccionat tres persones
que hauran de veure dos esbossos d’anuncis, jutjar-los i
triar-ne un per a una campanya d’un client, una empresa d’aigua embotellada. Cap
d’ells té una feina relacionada
amb la publicitat. La reunió,
moderada per una professional, és observada pels clients:
l’empresa anunciant i l’agència de publicitat, que es troben
a l’altra banda d’un mirall i no
poden establir cap mena de
contacte amb els participants.
Aquesta és una de les normes
que s’han de respectar. Una
altra norma (no escrita) és
que no s’hi poden introduir armes de foc. És de sentit comú.
Però el món de la publicitat no
es regeix pel sentit comú.
Tal i com explica el seu autor,
Alberto Ramos, “l’acció està
ambientada en un focus group,
un estudi que una agència de

ok (http://www.facebook.com/
teatreaurora ), twitter (http://
twitter.com/teatreaurora ) i
youtube (http://www.youtube.
com/teatreaurora ) del teatre.

publicitat fa a tres persones
per tal de realitzar proves dels
seus anuncis. Els tres personatges, molt diferents entre
ells, entraran en conflicte. Es
tracta d’una comèdia de disbarats, creada a partir d’una
situació molt anecdòtica. Tot i
així, i sense desvetllar res de
la trama, hi haurà una mica de
thriller, de suspens, sense perdre això sí el to de comèdia”.
Aquesta hilarant comèdia sobre el món de la publicitat ha
estat finalista del premi Quim
Masó 2013 per a projectes
teatrals. El seu autor, Alberto
Ramos, és un dels dramaturgs

més destacats del teatre català actual. En els darrers anys
ha estrenat, amb gran èxit,
les obres Yayoflautas lejanos,
Pau I el Conqueridor, No em
dic Manuel o Pep Talk, que podrem veure el mes de maig al
Teatre de l’Aurora en aquesta
programació.

den adquirir per internet i a la
taquilla del Teatre de l’Aurora
(a la plaça de Cal Font) una
hora abans de cada funció.
També es poden reservar prèviament trucant al 938050075
exclusivament els dijous de 19
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

Funcions
Les representacions de Només un anunci es faran el divendres 10 i dissabte 11 de
gener a les 22h i el diumenge
12 de gener a les 19 h. Les
entrades (15€ i 12€ amb els
descomptes habituals) es po-

Més informació
Per conèixer més a fons la
programació i el sistema de
venda i reserva de localitats
es pot consultar la pàgina
web www.teatreaurora.cat o
bé seguir tota l’actualitat a
través dels canals de facebo-

Teatre de l’Aurora
El Teatre de l’Aurora és una
sala independent d’Igualada
que ofereix una programació de teatre professional de
manera estable des de l’any
1996. Les seves reduïdes dimensions (té un aforament de
110 localitats) permeten gaudir
intensament de l’espectacle
en viu per la proximitat entre
actors i públic. Està gestionat
per Unicoop Cultural, una iniciativa privada sense ànim de
lucre que vol contribuir a que
la cultura sigui accessible per
a tothom a través d’una oferta
de qualitat. El Teatre de l’Aurora forma part de l’Associació d’Empreses de Teatre de
Catalunya (ADETCA), de la
Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya (CTIC)
i de la Red de Teatros Alternativos.

La Biblioteca Central d’Igualada enceta l’any del seu 15è
aniversari
CULTURA / LA VEU

El maig de 2014 la Biblioteca
Central d’Igualada complirà
quinze anys de vida al cor de
la ciutat. Un equipament que
forma part de l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament
d’Igualada, amb el suport de la
Diputació de Barcelona. I ho
fa comptant amb 23.000 usuaris que ja tenen el carnet de la
Biblioteca, un fons de 130.000
documents en tots els suports
i tots els serveis que s’ofereixen, tant presencialment com
a través de la Biblioteca virtual.
El 15 serà el número màgic
a l’entorn del qual giraran les
activitats programades per
celebrar aquesta efemèride.
Així, jugant amb el 15, s’organitzaran al llarg de l’any un seguit d’exposicions temàtiques
per mostrar una selecció de
pel·lícules, novel·les, poemes
i músics locals considerats imprescindibles.

23.000 persones ja tenen el carnet d’usuari
de la Biblioteca

La primera activitat dels 15
anys serà l’exposició “15 nenes de conte”, que es podrà
visitar del 10 al 31 de gener
al vestíbul. Rosa M. Cañadell
signa aquests dibuixos d’estil manga protagonitzats pels
personatges femenins dels
contes clàssics i també dirigirà el taller de dibuix manga
que es farà el dissabte 25 de
gener, a les 11, per a nens i
nenes a partir de 6 anys.
A més de les diverses activitats programades, la Biblioteca vol celebrar el seu 15è
aniversari d’una forma molt
especial fent un homenatge
als joves que aquest 2014
també compleixen 15 anys,
per aquest motiu a la primavera es farà un concert adreçat
especialment a ells.

Al llarg d’aquests quinze anys
la Biblioteca no ha parat de
créixer, tant en nombre d’usuaris com dels documents i serveis que posa a la seva dispo-

sició. També ha treballat per
respondre a les necessitats i
a les propostes dels ciutadans
en l’àmbit cultural, des de
la promoció de la lectura i el

préstec de documents fins als
serveis vinculats a les noves
tecnologies, com Internet i +,
wifi i la Biblioteca virtual.
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Comença la 2a. edició del Festival de Música Sacra Ànima
Primer concert • Aquest diumenge tindrà lloc el primer concert del Festival, "Bach & Haendel. Advent i Nadal"
MÚSICA / LA VEU

Diumenge s’inicia la segona
edició del Festival de Música Sacra d’Igualada, Ànima,
una iniciativa de la regidoria
de Cultura de l’ajuntament
d’Igualada i Contrapunt, accions culturals, que en la seva
edició de l’any passat va assolir un gran èxit de públic en
els quatre concerts de què
constava el programa.
El Festival és una proposta
que pretén acostar al públic
aquella música que en diuen
clàssica o culta i posar-la en
mans dels professionals més
propers de la nostra terra i els
concerts es duran a terme en
un espai poc utilitzat habitualment de la nostra ciutat com
és l’església del Convent dels
frares Caputxins.
Diumenge, primer concert
El primer dels concerts del
Festival Ànima serà aquest
diumenge a les 6 de la tarda
i serà l’únic que es farà a la
basílica de Santa Maria.
El concert porta per títol
“Bach&Händel. Advent i Nadal”, cantates, àries i cors
dels grans mestres barrocs.
Les obres de Bach i Haendel
representen el zenit d’un estil

en una època que la societat
ja maldava per a depassar-lo.
N’escoltarem un repertori del
cicle del naixement, amb les
cantates de Bach BWV 61 i
BWV 84, i algunes àries i corals més coneguts dels grans i
cèlebres oratoris com el Messies de Haendel o l’Oratori de
Nadal de Bach. Són mostres
d’obres que vora quatre-cents
anys després segueixen vives i més populars que mai,
obres que s’actualitzen any
rera any i són al rovell de l’ou
de la cultura europea.
El concert anirà a càrrec
d’Ulrike Haller, soprano Carles Prat, tenor; Tomàs Maxé,
baix;
el Cor Exaudio i el Cor d’Homes, d’Igualada acompanyats de l’Orquestra Terres
de Marca
La direcció del concert és a
càrrec de Daniel Mestre i la
producció és de Contrapunt,
accions culturals.
Tres concerts més
Els altres tres concerts dels
festival Ànima seran el 26 de
gener, el 9 de febrer i el 23 de
febrer a l’església dels Caputxins.
El segon dels concerts serà

“Concerti esclesiastici & Sonate varie. L’herència de
Monteverdi”, amb obres d’autors del cercle de San Marco
de Venecia: Marini, Rossi,
Rovetta, Castello, Uccellini,
Zanetti i Fontana.

El dia 9 de febrer els Quartet
Altimira oferirà el concert “Les
set darreres paraules de Jesucrist a la Creu” de Joseph
Haydn i per acabar el festival, el 23 de febrer es podrà
escoltar i gaudir amb el con-

cert “Stabat mater Dolorosa”
de Vivaldi & Pergolesi, amb
Oriol Rosés, M. Jesús M. de
Arenzana, emília Garajales,
neus Carles, Marta Riba i Eva
Gumà.

CARMEL·LA PLANELL
Entre nosaltres

Karen Horney, pionera en l’estudi de la personalitat de les dones.
Karen Horney, originàriament Karen Danielsen, va
ser una psiquiatra nord-americana d’origen alemany
que va néixer a Blankenese (Hamburg) el 16 de setembre de 1885. Era filla d’un danès, el capità de
marina Berndt Weakels, i de Clotilde Van Ronzelen,
una alemanya molt més jove que el seu marit. Criada en un entorn força conservador i d’un elevada
confessió luterana, la Karen va conviure amb franca
harmonia al costat del seu germà i dels seus quatre
germanastres.
Aviat, tot i ser una dona, la seva mare no va dubtar
a animar-la per a uns estudis superiors; uns estudis
que s’orientarien cap a la carrera de medicina. I per
a aquesta competència, amb el suport econòmic de
la mare -que s’havia separat del seu espòs- va estudiar a les universitats de Friburg i de Berlín. Uns
anys més tard, amb la graduació a la mà, va poder
fer classes en el prestigiós Institut de Psicoanàlisi de
Berlín; etapa en què va casar-se amb l’economista
Oskar Horney, amb qui va tenir tres filles.
Una profunda tristesa arran de la pèrdua de la seva
mare, el 1911, va portar-la a participar de la seva
pròpia psicoanàlisi amb Karl Abraham, al costat d’un
grup d’entrenament psicoanalític, a la mateixa Clínica Neuropsiquiàtrica de la Universitat; un estudi i
unes conclusions a propòsit de les seves disfuncions
sexuals i dels seus quadres depressius que, ella, va
rebutjar rotundament amb unes aportacions molt crítiques. D’aquest episodi se n’esdevé tot un novedós
treball sobre l’Educació sexual dels nens i una pos-

terior Tesi doctoral sobre el Traumatisme físic com a
causa de la psicosi; ambdues labors van convertir-la
en la secretària de l’Associació Psicoanalítica Alemanya de Berlín.
Després, en condició d’analista, no va tardar a emprendre nous estudis sobre una manera més didàctica de formar als analistes, basant-se en tres principis:
l’autoanàlisi de la mateixa persona, la formació teòrica
fonamental de la psicoanàlisi i l’anàlisi supervisada de
cada cas clínic. Mentrestant, al 1927, decidia separar-se del seu marit, s’endevinaven per al seu país uns
anys convulsos; unes circumstàncies desafortunades
que van decantar-la per a anar-se’n als Estats Units.
Allí va treballar, de primer, a l’Institut de Psicoanàlisi de Chicago i, després, a l’Institut Nord-americà de
Psicoanàlisi i al Medical College de Nova York, convertint-se en un no res, a l’any 1934, en la Fundadora
de l’Institut Americà de Psicoanàlisi.
Karen Horney va criticar amb fermesa les idees de
Freud sobre la sexualitat femenina i l’orientació biològica freudiana, sostenint que molts fenòmens que
Freud considerava genètics eren en realitat productes
culturals o ambientals. Així, la seva gran aportació va
ser desenvolupar unes teories pròpies sobre la personalitat, i l’origen de certes neurosis, en la qual considerava a l’individu de forma holística, com a una unitat
dins d’un marc social, influint i sent influït pel context
cultural i social en què es movia; apunts dels quals
se’n derivava la personalitat canviant de l’individu.
En aquest sentit, els seus estudis sobre la cultura i

el gènere van donar pas
a reconèixer-la com a
pionera de la Psicoanàlisi feminista; una dona,
la primera que va gosar criticar bona part de
l’obra de Freud -i dels
seus deixebles- com a
un treball discriminador
de la personalitat de
les dones, atès que es
tractava d’unes tesis fetes per homes, i des d’una
perspectiva fàl.lica. Conseqüentment, la major part
dels psicoanalistes freudians van rebutjar els seus
principis, al mateix temps que torpedinaven els seus
ensenyaments institucionals; una confrontació que
va encaminar-la a la construcció del seu propi espai, el 1942, amb la creació de l’Associació per al
Progrés de la Psicoanàlisi; una fundació no reconeguda oficialment, malgrat les importants figures que
la constituïen.
Cap als darrers anys de la seva vida, a propòsit d’alguns viatges a Orient, va poder experimentar una
aproximació entre el budisme i la psicoanàlisi, una
manera d’entendre el món que l’animaven a explicar amb més clarividència la psicologia femenina i el
desenvolupament humà sa i neuròtic. Però, tot just,
de retorn a Nova York, un càncer va començar a minar-la fins el dia de la seva mort, el 4 de desembre
de 1952.
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Presentació del llibre i documental “100 anys
d’escoles als Hostalets de Pierola”
ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Amb motiu dels cent anys
de la col·locació de la prime·
ra pedra de l’edifici que, fins
fa ben poc, acollia l’escola
als Hostalets de Pierola, la
Comissió creada per com·
memorar aquesta efemèride
ha desenvolupat una sèrie
d’activitats, algunes de les
quals encara s’estan duent a
terme.
Els materials i la documen·
tació existent sobre l’origen
de l’edifici són tan abundants
i tan explícits que van donar
lloc a una exposició ubica·
da a la Torre del Sr. Enric i
que es va inaugurar per la
Diada de la Festa Major. A
l’exposició s’hi podien veure
fotografies, treballs d’alum·
nes, documents emesos per
mestres, ressenyes de visi·
tes d’inspectors d’educació,
actes de secretaris, notícies
de premsa parlant de la col·
locació de la primera pedra,
etc. També es van mostrar

peces de mobiliari escolar
de l’època, mapes i el Sagrat
Cor que presidia l’aula de
l’antiga escola, entre altres
detalls característics de tota

una època.
I precisament, el dissabte 12
de gener a les 18 hores, l’au·
ditori de Cal Figueres aco·
llirà un dels moments més

importants de la celebració
d’aquest centenari. Es tracta
de la presentació del llibre i
el DVD 100 anys d’escoles
als Hostalets de Pierola, una
obra commemorativa que re·
cull la informació més impor·
tant i rellevant de la història
de l’escola dels Hostalets de
Pierola al llarg del seu primer
segle, així com testimonis
que expliquen els seus re·
cords i vivències.
100 anys d’escoles als Hos·
talets de Pierola ha estat
possible gràcies al treball re·
alitzat pels seus tres autors:
Montserrat Cucurella Jor·
ba, Jordi Parcerisas i Valls
i Francesc Valls i Junyent,
que han comptat amb la col·
laboració de la Comissió 100
anys d’escola i de l’Ajunta·
ment dels Hostalets de Pie·
rola.
Llibre i DVD es podran adqui·
rir al preu de 12€ a la Llibre·
ria l’Arca.

En el decurs de les festes na·
dalenques, la Coral de Santa
Maria d’Igualada que dirigeix
Coni Torrents va realitzar un
parell d’actuacions.
La primera el diumenge 29 de
desembre a la Soledat amb
motiu de la festa de la Sagra·
da Família. Amb l’acompanya·
ment a l’orgue de Maite Tor·
rents, la Coral va solemnitzar
la missa de 2/4 d’11 del matí,
presidida per Mn. Josep Mas·
sana, en la que es va recupe·
rar la «Cançó dels pastors»
de Jacint Verdaguer i Josep
Romeu.
En acabar la celebració els
cantaires es reuniren en un

Dijous, nou concert
al Hot Blues amb la
cantant folk/indie
Flor Braier

MÚSICA / LA VEU

El proper dijous 16 de gener
tindrà lloc un nou concert al
bar musical igualadí Hot Blu·
es.
Serà a 2/4 d’11 de la nit amb la
cantant de folk / indie Flor Bra·
ier, cantant, actriu, guionista i
músic que flueix entre Catalu·
nya i Argentina qui presentarà
el seu treball “Pony Feelings”.
El preu de l’entrada serà de 3
euros.

La coral Mig To va
oferir un concert de
Nadal

Doble actuació de la Coral de Santa Maria
MÚSICA / LA VEU
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restaurant igualadí, en el tra·
dicional aperitiu nadalenc, que
en aquesta ocasió fou extraor·
dinari, donada la commemora·
ció de les noces de platí.
La segona actuació fou el di·
mecres 1 de gener, a les 12
del migdia a la basílica, amb
l’acompanyament de Lluís
Victori. En aquesta ocasió
presidí l’Eucaristia Mn. Eduard
Flores, acompanyat del diaca
Mn. Pere Roig. Entre el reper·
tori interpretat cal esmentar
«Benaurada!» de Lleonard del
Rio i Joan Martínez Colàs.
La Coral de Santa Maria va
ser present igualment en un
estand la Fira de Reis.

MÚSICA / LA VEU

El passat 3 gener a l’església
dels Caputxins, la Coral Mig
To va oferir el seu Concert de
Nadal en què van interpretar
obres de diversos autors ca·
talans i un seguit de nadales
adients a les festes nadalen·
ques.

La Coral en acabar la missa solemne de la Sagrada Família. Foto: Joan Talavera

www.elspastorets.com

retalla i entrega el val

TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU

1959 - 2013

2x1lts
aTdotsuels dies

últim dia!
SESSIÓ REDUÏDA (2hores)
12 de gener (3/4 de 12 del migdia)
Subscriptors de la VEU 2€ dte.
(ensenyant el carnet)

VENDA ANTICIPADA:

reserves@elspastorets.com. Agència de viatges Over Fer Frans

AL TEATRE:

Dia 26 (1 a 2 del migdia)
dies de representació (1 hora abans)
93 803 75 56 - 639355721
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L’AUGA reprendrà el curs amb una
sessió sobre la reindustrialització

D E L’A N O IA

CULTURA / LA VEU

“Una película hablada” de
Manoel d’Oliveira, nova sessió
del Pantalla Oberta

La sessió “Tornarà la manufactura a Occident?” obrirà
l’any i el segon trimestre de
l’AUGA. L’igualadí Antoni Olivé, doctor en direcció d’empreses i professor de l’IQS
(Universitat Ramon Llull), analitzarà dilluns vinent la realitat
d’aquest fenomen global tant
seguit a Catalunya i l’Anoia,
a les sis de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
Com és prou conegut, fa dues
dècades que la deslocalització
massiva de la indústria cap a
països amb costos laborals
més baixos, especialment els
asiàtics, també va afectar la
comarca. Ara, el retorn de la
indústria es vincula a l’esperada recuperació de llocs de
treball per part d’una classe
mitjana que ha perdut renda
disponible i benestar, com a
conseqüència de la crisi econòmica i també de la mateixa
desindustrialització.
Toni Olivé, que va ser directiu en diverses empreses
d’Igualada i actualment és col·

El proper dijous tindrà lloc la
primera sessió de l’any 2014
del Pantalla Oberta amb la
projecció de al pel.lícula Um
filme falado (Una película hablada)., una peŀlícula portuguesa dirigida per Manoel de
Oliveira i que compta amb un
elenc de luxe amb Catherine
Deneuve, John Malkovich,
Irene Papas, Stefania Sandrelli, Leonor Silveira.
El viatge sempre ha estat en
sí un gènere cinematogràfic. Un viatge que en moltes
ocasions no només és físic,
on el misteri i l’aventura és el
viatge en si mateix. Aquí ens
trobem a una professora que
realitza un creuer amb la seva
filla, que surt de Lisboa amb
destinació a Bombai, i que
serà el fil conductor d’una
narració que abasta les cultures portuguesa, francesa, italiana, grega i egípcia. Oliveira
salpa per la Mediterrània i a
cada port recull a una dama
de la interpretació europea,

CINEMA / LA VEU

laborador de diversos mitjans
locals, presentarà algunes dades sobre el retrocés de la indústria a l’Anoia i a Catalunya,
a més d’incloure mencions a
noves formes d’industrialització, com la robòtica i l’automatització, o la fabricació additiva
basada en la impressió 3D.
D’aquest 13 de gener al 7

CARMEL·LA PLANELL

d’abril, la programació del
segon trimestre de l’AUGA inclourà fins a tretze sessions,
amb ponents com la presidenta d’Òmnium Muriel Casals.
De nou, combinarà diversos
temes d’àmbit local, nacional i
global. Es pot consultar el programa complet al web www.
auga.cat.

Catherine Deneuve, Stefania Sandrelli i Irene Papas.
Les tres, orquestrades per un
John Malkovich, realitzen un
joc de miralls en el que s’interpreten a elles mateixes tot
aparentant ser uns personatges.
Així, a Um filme falado, el cineasta de Porto –nascut en el
1908- ens parla a través del
viatge –i de manera lúcidade la cultura mediterrània.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

Tot i el seu ritme cosmopolita, amb una esplèndides
terrasses sobre el mar banyades de multituds; amb
un batec infatigable i l’encaterinament dels seus animats carrers i passeigs, Palma de Mallorca, Ciutat de
Palma, és una d’aquelles inexcusables destinacions
per on van passar totes les civilitzacions del Mare
Nostrum, que t’imposen una estada per a una descoberta pausada i atenta, tot deixant-te perseguir per
mil i una sensacions de l’ahir i de l’avui.

Ciutat de Palma, hereva d’un gloriós passat català.
nats els almohades, va convertir la ciutat en la capital
de l’illa; amb referents tan notables com: la Catedral, el
Palau de l’Almudaina, el Castell de Bellver o bé la Llotja
dels Mercaders.

D’antuvi, tot just trepitjar-la, t’adones de la seva privilegiada condició de ser una de les badies naturals
més grans i més belles de la Mediterrània, que la
converteix en una ciutat que desemboca i també
penetra mar endins. De seguida, emperò, Ciutat de
Palma et regala un extraordinari univers d’aromes i
de colors -herència d’una longeva vocació marinera
i d’una memòria popular intimíssima- que, de més
en més, s’entesta a romandre en una radical oposició contra qualsevol amenaça o repte del progrés.
Aquest decidit i aplomat esperit de la gent de mar i
un atàvic –però memorable- aïllament són el signe
més valerós d’un tarannà quotidià que sabut harmonitzar l’esplendorosa herència d’un passat amb
el reflex d’uns prodigiosos escenaris en què cultura
i lleure són tot un esdeveniment per a celebrar dia i
dia l’orgull d’aquest fabulós indret de la Mediterrània.
Amb més de dos mil anys d’història, la capital de l’illa
“majorquina” et convida a un itinerari d’una variada
i immensa qualificació patrimonial que va des de la
llunyana herència sarraïna, amb els Banys Àrabs, fins
a les joies més preades del Modernisme; tot recorrent
l’intricat traçat de l’antic Barri Jueu o l’aparador infinit
de majestuoses construccions d’un gloriós període
medieval en què, Jaume I el Conqueridor, al capdavant de tropes catalanes i aragoneses, un cop domi-

veïnatge que –de sempre- sap transformar els seus
espais més privatius en un portal obert a l’entorn, bo
i preservant uns reductes privilegiats per a la pau, el
descans o les tradicionals reunions familiars. I aquests
airosos recintes d’intimitat, de llum i de colors no són
ni més ni menys que els “patis” de les cases, un magnífic heretatge de la vida familiar que se’t comunica des
de les respectables possessions anònimes (de tants
particulars) fins als més venerats tresors del patrimoni
arquitectònic dels segles XVI, XVII i XVIII, evidenciats
en els captivadors jardins de les sumptuoses mansions d’il.lustres nissagues.
Tanmateix, la catedral, que presideix majestuosa tota
la ciutat, és una de les visites imprescindibles. Altrament anomenada la Seu, va ser construïda entre els
segles XIII i XVII i és una de les millors mostres del
gòtic de la Mediterrània, que deixa lluir com pocs les
resplendors de la seva preciosa rosassa sobre el seu
grandiós interior. Els bellíssims tres portals, el baldaquí -en ferro forjat- d’Antoni Gaudí que penja sobre
l’altar, així com la seva voluminosa i sonora campana,
li confereixen l’honor de ser l’únic monument catedralici que s’emmiralla íntegrament sobre la mar.

Cadascuna de les etapes artístiques de la història han
deixat una certificada empremta a tot el recinte urbanístic de l’orbe mallorquina i, malgrat que els darrers
reclams de la contemporaneïtat se t’imposen amb edificis com El Gran Hotel, El Palau March, un renovat Es
Baluard o La Fundació Pilar i Joan Miró, tal vegada allò
que més et captivarà d’aquesta ciutat excepcional és
l’arquitectura civil. Aquesta, més enllà d’edificis insignes i senyorívols, t’apropa a la reveladora essència d’un
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Un miler d’espectadors a les primeres representacions dels
primers Pastorets solidaris amb l’Hospital Sant Joan de Déu

Tres representacions més • Les representacions continuen els propers tres diumenges d’aquest mes de gener
TEATRE / LA VEU

Un miler d’espectadors han
assistit a les dues primeres
representacions dels Pastorets de Calaf, que enguany
s’han convertit en els primers
en els primers solidaris amb
l’Hospital Sant Joan de Déu
d’Esplugues. L’objectiu dels
organitzadors és arribar a
captivar l’interès de més de
2.500 espectadors d’arreu de
Catalunya que vulguin gaudir
d’un gran espectacle i que,
alhora, se solidaritzin amb
aquesta causa solidària. Les
persones interessades disposen, aquest mes de gener, de
3 noves oportunitats: el 12,
19 i 26 a les 17.30 hores.
La col·laboració amb l’hospital maternoinfantil suposa
que el Casal de Calaf donarà
1 euro de cada entrada venuda amb l’objectiu d’ajudar a
finançar les activitats que formen part del programa Hospital Amic de Sant Joan de
Déu. Amb aquestes activitats
es vol minimitzar el risc d’impacte de l’hospitalització de
nens i nenes. També es pot
col·laborar amb aquesta iniciativa a través de la fila 0, amb
el número de compte:
2013 6045 47 0200024733.
D’aquesta manera, els organitzadors estan posant un
petit gra de sorra en un important projecte a través del
qual l’hospital vol traspassar

mesos ha estat intens perquè
actors, tècnics, decorats, ...
estiguin a punt cada cop que
s’alça el teló. Els assajos van
començar a principis de setembre. Els mesos d’octubre,
novembre i desembre van
estar plens de convocatòries
d’assajos fins a l’estrena el
dia de Nadal.
Cal tenir present que el treball
amb els actors no només va
centrar-se amb els protagonistes de la present edició,
sinó que s’han estat preparant joves figures que en un
futur proper s’encarregaran
de portar la barretina del Lluquet o del Rovelló.

les seves parets físiques per
vincular-se més estretament
amb la ciutadania. Els Pastorets de Calaf fan aquest esforç en un moment en el qual
les subvencions institucionals
han decaigut i, per tant, és
més necessària que mai la
implicació de la societat civil.
El centenar de persones que
estan implicades en aquest
espectacle donen vida a una
representació típicament nadalenca que Calaf ha convertit en un proposta cultural de
qualitat que, alhora, conserva
la innocència i la màgia de les
dates nadalenques.

Un gran espectacle
Un centenar de persones,
entre actors i actrius, músics,
tramoies, tècnics i organitzadors, participen en aquesta
89a edició dels Pastorets de
Calaf. La direcció va a càrrec
de Neus Quer que fa una proposta espectacular, atractiva i
màgica que manté la solidesa, l’agilitat, i la màxima qualitat dels darrers anys, tant
des del punt de vista infantil,
com des del punt de vista de
l’adult més exigent.
Les novetats principals se
centren en la renovació de de-

corats i vestuari i en el gir que
s’ha donat a la il·luminació.
Un aspecte que s’ha treballat molt acuradament i que
permetrà crear una atmosfera adequada a cada moment
de l’obra. Tot plegat, potenciant de manera molt especial
el treball dels actors i sense
perdre l’esperit del text d’en
Josep Maria Folch i Torres.
Treball intens
Per presentar una nova temporada atractiva i amb condicions no es pot deixar res
a l’atzar. Per aquest motiu,
el treball durant els darrers

Entrades, dates i horaris
Les entrades es poden comprar a través del Telentrada (www.telentrada.com i
902 10 12 12) i a la Taquilla
del Casal de Calaf el mateix
dia de la representació, de
12.00 a 13.00 hores o bé 1
hora abans de l’espectacle.
Els socis del Casal de Calaf,
TresC, el Club Super3, RACC
i els subscriptors de La Vanguardia, Regió 7 i La Veu de
l’Anoia tenen descomptes en
el preu de l’entrada.
Aquest mes de gener es faran les següents representacions:
Dies 12, 19 i 26, a les 17.30
hores al Casal de Calaf.

ELS PASTORETS DE CALAF

Si ets LECTOR de la veu I VOLS VEURE ELS PASTORETS DE CALAF

et portem amb autobús
el dia 19 de gener per només:
26€ (Adults)

17€ (nens)

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

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

DIES DE REPRESENTACIons:

12, 19, 26 de gener a les 17:30h
TRUCA I FES RESERVA: 669 485 500
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 10
CONFERÈNCIA
- Igualada
Presentació de les festes gremials de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. Conferència a
càrrec de Joan Paradell, organista titular de la capella Sixtina
del Vaticà.
Divendres a les 8 del vespre al
saló de sessions de l’Ajutnament d’Igualada.
MÚSICA. XLEST 40
- Igualada
Concert del 40è aniversari de la
Coral Xalest, acompanyada per
un quartet de jazz. Interpretaran un repertori contemporani.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre
al Teatre Municipal l’Ateneu.
TEATRE. “NOMÉS UN ANUNCI”
- Igualada
Una comèdia hilarant amb tocs
de thriller sobre el món de la
publicitat. A càrrec de la Companyia Guanyadora.
Divendres a les 10 del vespre al
Teatre de l’Aurora.

DISSABTE 11
JOCS
- Igualada
Pati societat Patfinder prepara
un dia per a jugar als jocs de
taula.
Dissabte, a partir de les 10
del matí al vestíbul de l’Ateneu
Igualadí.
TEATRE. “NOMÉS UN ANUNCI”
- Igualada
Una comèdia hilarant amb tocs

de thriller sobre el món de la
publicitat. A càrrec de la Companyia Guanyadora.
Dissabte a les 10 del vespre al
Teatre de l’Aurora.
DISSABTES INFANTILS ABACUS
- Igualada
En el marc dels Dissabtes Infantils Abacus cooperativa us
convida a l’activitat Taller de
fang endurible PLUS.
Dissabte a les 12 del migdia a
la botiga Abacus d’Igualada.
CONCERT SOLIDARI PEL
MARROC
- Piera
El col·lectiu North Side Projects
proposa una tarda-vespre de
concerts solidaris amb grups
locals i d’altres consolidats.
Dissabte a les 5 de la tarda a la
nau de Cal Sanahuja.
LA BANDA SONORA DE LA
TEVA VIDA
- Vilanova del Camí
Espectacle ple de màgia musical a càrrec de l’Escola de
Música de Sant Quintí de Mediona.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al
centre polivalent de Can Papasseit.

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

- Igualada
Concert inclòs en el 2n. Festival de Música Sacra Ànima.
Bach & Händel. Advent i Nadal.
Diumenge a les 6 de la tarda a
la basílica de Santa Maria.
MÚSICA
- Calaf
Missa i concert de Nadales
Amb la Coral Ressons de Calaf
i la Coral Collserola Vallvidrera.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí
a l’església de Sant Jaume.
TEATRE. “NOMÉS UN ANUNCI”
- Igualada
Una comèdia hilarant amb tocs
de thriller sobre el món de la
publicitat. A càrrec de la Companyia Guanyadora.
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora.

El col.lectiu Anoia Country fa la
seva trobada mensual.
Diumenge a les 6 de la tarda al
Centre Polivalent de Can Papasseit.

DILLUNS 13
CONFERÈNCIA
- Igualada
“Tornarà la manufactura a Occident?”, a càrrec d’Antoni Olivé. Debat sobre la possibilitat
d’aquest retorn. Conferència
organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 14

PASTORETS
- Calaf
Nova representació dels Pastorets de Calaf.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda
al Casal de Calaf.

CINEMA
- Igualada
Projecció cinematogràfica en
versió original de la peŀlícula “Blade Runner”, de Ridley
Scott.
Dimarts a les 6 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Els Hostalets de Pierola
Presentació del llibre i documental: 100 anys d’escola.
Diumenge a les 6 de la tarda a
l’auditori Cal Figueres.

MÚSICA
- Igualada
Jam session oberta a tots els
músics de jazz que vulguin.
Dimarts a les 10 del vespre al
bar musical Hot Blues.

FIRA DEL CAMÍ RAL
- Vilanova del Camí
Mostra de productes artesans
i alimentaris dels Països Calatans.
Diumenge a partir de les 9 del
matí als carrers del nucli antic.
BALL COUNTRY
- Vilanova del Camí

DIMECRES 15
CLUB DE LECTURA EN CATALÀ FÀCIL
- Igualada
Tertúlia de persones adultes
que volen millorar el seu nivell
de català i que parlaran sobre
el llibre “Vint-i-quatre hores de

la vida d’una dona” d’Stephan
Zweig.
Dimecres a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
MINI RUSQUI. A L’HIVERN: POMES
- Piera
Quina fruita millor que una
poma per representar els fruits
d’hivern. Una poma vermella... i
ben grossa, que ens servirà per
amagar una sorpresa.
Dimecres a les 6 de la tarda a la
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 16
CLUB DE LECTURA
- Igualada
Tertúlia per a persones adultes
que han llegit totes un mateix
llibre, en aquesta ocasió “El vigilant al camp de sègol” de J.D.
Salinger.
Dijous a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
MÚSICA
- Igualada
La cantant de folk / indie Flor
Braier cantant, actriu, guionista
i músic que flueix entre Catalunya i Argentina ens presentarà
el seu treball “Pony Feelings”.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar
musical Hot Blues.
TALLER PER A ADULTS
- Piera
“Pa artesà fet a casa”. La Laia
Boada ens explicarà els secrets perquè els pans surtin
cruixents i saborosos.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la
Biblioteca de Piera.

EXPOSICIONS
PEDRA, PAPER, MEMÒRIA
Exposició de Xavier Jansana
Del 26 d’octubre fins al gener
al Museu Molí Paperer de Capellades.

Veniu a passejar per aquesta
exposició d’històries d’animals
que han passejat per la literatura infantil i juvenil.
Del 20 de desembre al 10 de
gener a la Biblioteca Central
d’Igualada.

SEDA NATURAL PIN- DIORAMES I PESSEBRES
TADA A MÀ
DEL MÓN
Carme Balcells
Un conjunt de peces úniques,
acolorides, lleugeres, volàtils...
Del 29 d’octubre a l’11 de gener al punt de lectors de la Biblioteca Central.

ACUDITS D’EN VIVES

Recull de dibuixos que en Josep Vives va anar penjant a
l’aparador de la seva sabateria durant gairebé trenta anys.
Del 19 de desembre al 19 de
gener al Portal del Llevador.

Exposició de Joan Escala i Soteras de diorames i pessebres
d’arreu del món.
Del 25 de desembre al 12 de
gener al Taller de Pessebre (c.
Sant Francesc, 102).

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 ciència ficció és impossible no pensar en Isaac Asimov. La seva
visió de futur, les seves consideracions sobre els robots i la
robòtica han deixat una forta
empremta.
Del 2 al 31 de gener a la Biblioteca de Piera.

BEST SELLERS PER DESDE LA NATURA AL PA- COBRIR
El best seller literari és un llibre
PER I DEL PAPER A LA que gràcies a l’acceptació del
públic i al nombre d’exemplars
NATURA
Exposició de la FAD.
Del 21 de desembre al 9 de febrer al Museu Molí Paperer.

MIRA QUE SÓN BÈSTI- OASI
Pasqual Adolfo i Blanca Soler.
Gravat, escoltura, pintura, ceES

venuts passen a ser supervendes. En coneixes algun d’infantil? El diari de Greg, Gerónimo
Stilton, Manolito Gafotas...
Del 2 al 31 de gener a la Biblioteca de Piera.

COMPOSICIONS ONÍRIQUES

La major part dels collages que
trobareu a l’exposició evoquen
imatges oníriques o plenes de
fantasia, surrealistes i abstractes, peces i obres fetes amb
creativitat que s’acompanyen
de moltes fotografies per triar.
Del 3 al 31 de gener a la Biblioteca de Piera.

ELS ANIMALS I LA NATURA

La Paula presenta una exposició de dibuixos dels animals
que més li agraden. L’entorn on
viuen i la natura que els envolta.
Del 3 al 31 de gener a la Biblioteca de Piera.

15 NENES DE CONTE

M. Rosa Cañadell
Les protagonistes dels contes
clàssics interpretades a l’estil
manga.
Del 10 al 31 de gener al ves-

tíbul de la Biblioteca Central
d’Igualada.

PRÀCTIQUES DE VIDA

Ana Pàrraga
Exposició de pintures.
Del 10 de gener al 10 de febrer
al vestíbul de l’Ateneu Igualadí.

LA MÀGIA DE L’ESPECTACLE

Carles Morreres
Exposició de fotografies sobre
el món de l’espectacle.
Del 16 de gener al 13 de febrer
a la sala de l’Escola Gaspar
Camps.

PIQUES BAPTISMALS
DE L’ANOIA

Mostra d’una peça excepcional procedent del Museu Episcopal de Vic, una pica baptismal de Sta Maria datada del
1598.
Del 16 de gener al 16 de febrer
al Museu de la pell d’Igualada.
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Cinema
Estrena de la setmana • Inside Llewyn Davis

Nova York, 1961

Estrena a Tous • Séptimo

El suspens està servit

RAMON ROBERT.-

Protagonitzada per Ricardo
Darín i Belén Rueda, Séptimo
es una interessant coproducció hispanoargentina dirigida
per Patxi Amezcua (25 Kilates), guionista i realitzador
navarrès graduat en cinema
a la Universitat de Califòrnia
(UCLA). Amezcua, que se
sent molt hitchcokrià ens fa
una reflexió:
“Imagineu un home assegut
al sofà de casa seva. Sota
el sofà té una bomba a punt
d’esclatar. Ell ho ignora, però
el públic ho sap. Això és el

RAMON ROBERT.-

Ja tenim a les pantalles catalanes Inside Llewyn Davis, la
nova pel.lícula de Joel i Ethan Coen. Basant-se vagament en algunes pagines de
les memòries del music Dave
Van Ronk, els germans dibuixen un perceptible retrat de la
escena folk del Greenwich Village de Nova York, que situen
molt al principi dels anys 60.
Amb esplèndida fotografia de
colors apagats, la càmera segueix les diàries contingències del peripatètic protagonista, el qual es desplaça amb un
gat sense nom i una guitarra
al coll per un barri que sembla iconogràficament copiat
d´algunes portades dels long
plays de llavors. Sense perdre
el fil de les desventures del
protagonista, el relat s´amplia
amb el transit de sorprenents
personatges secundaris, als
qui atorga qualitats surrealistes, enigmàtiques o còmiques.

suspens”. En la seva pel.lícula no hi ha un sofà, però sí
un edifici d´apartaments, un
ascensor, uns nens desapareguts i un pare completament
desconcertat. Amb aquests

elements en té prou per a fer
una notable pel.lícula de suspens.
La pel.lícula és recolza sobre un concepte senzill, però
molt intrigant: un pare (Darín,
de nou magnífic) baixa des del
setè pis a l’ascensor, els seus
dos fills baixen corrent per les
escales. En arribar a baix, ni
rastre dels nens. Han desaparegut. A partir d’aquí, arrenca
l´odissea d´un pare intentant
trobar els seus fills. El porter
assegura que no han sortit de
l´edifici d´apartaments. El suspens està servit.

El racó del Cineclub • Le Week-end
Es el cas del gras i xerraire senyor Turner, un altre vegada
sensacional John Goodman
en una pel.lícula dels Coen.
O del paper que fa F.Murray
Abraham, diàfanament inspirat en l´emblematic representant artístic Albert Grossman.
En essència, Inside Llewyn
Davis es una comèdia amarga sobre el fracàs, l’ombrívol
retrat d´un perdedor. Tanmateix, en les darreres seqüencies es percep que els temps
ja han començat a canviar.
Mentre que un carreró el pobre Llewyn es colpejat per un
marit enfurismat, a la penombra de l´escenari del proper
Gaslight Cafe (el Gerde´s Folk
City, en realitat) s´escolta la
veu nova i s´entreveu la figura d´un folksinger trencador,
contestatari i insurgent. Es un
xicot de cognom Zimmerman,
que acaba d´arribar a la ciutat,
procedent de Minnesota

Sempre ens quedarà París

RAMON ROBERT.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al
Teatre de l’Ateneu, el Cineclub presenta la producció
britància de 2013 “Le Week-End”, dirigida per Roger
Michell.
Meg i Nick són un matrimoni d’edat avançada, amb
els fills ja independitzats, que
s’ofega en la rutina d’una feina
sense futur i d’una relació de
parella estancada. Per donarse un respir i una nova oportunitat, decideixen celebrar el
trentè aniversari del seu casament amb una escapada
a París, on havien passat la
seva lluna de mel. Allà sortiran
a la llum les seves diferències
i els racons foscos de la seva
vida sentimental.
Però “Le Week-End”, conduïda pel director de “Notting

Hill” (1999) i escrita per Hanif
Kureishi (”Mi hermosa lavandería”, 1985) no és un drama;
o potser ho és en el fons, però
es presenta com una comèdia agre-dolça divertida i subtil, plena de grans moments
i encerts com el personatge
de Jeff Goldblum o les referències a la Nouvelle Vague
(particularment a “Bande à
part”, el gran clàssic de Jean

Luc Godard). En qualsevol
cas, el principal atractiu del
film radica en les interpretacions superlatives de Lindsay
Duncan i el gran Jim Broadbent (“Another year”, “Moulin
Rouge”), característica parella
d’actors-personatges que es
presenten com a pols oposats
però es complementen i funcionen amb una química extraordinària.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel.
E.mail

Fes-nos arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.
Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
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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. ****

SEPTIMO

Espanya-Argentina. Suspens. De Patxi Amezcua. Amb Ricardo Darín
i Belén Rueda. Un pare baixa des del setè pis amb l’ascensor. Al mateix
temps, els seus dos fills baixen corrent per les escales. En arribar a baix,
no hi ha ni rastre dels nens. Han desaparegut. El pare intentarà trobar-los,
amb l´ajut del porter de la casa i un vell comissari. ESTRENA

LE WEEK-END

Regne Unit. Drama. De Roger Michell. Amb Jim Broadbent, Lindsay
Duncan i Jeff Goldblum. Relata la història de Nick i Meg, una parella
de madurs professors britànics, amb els fills ja independitzats. La parella
decideix tornar a la romàntica París molts anys després de la seva lluna de
mel. Pensen que així podran revitalitzar el seu matrimoni. ESTRENA

EL VIAJE DE BETTIE

Cartellera
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IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

KURSAL 1
TRES BODAS DE MAS (12 anys)
Dies 10-14-15-16 6:15/8:15/10:30
Dies 11-12 4:15/6:15/8:15/10:30

1/ LA LADRONA DE LIBROS (7 anys)
Dv.: 19:10/22:10
Ds.: 16:10/19:10/22:10
Dg.:11:30/16:10/19:10/22:10
Dll a Dj.: 18:10/21:10

KURSAL 2
CAMINANDO
DINOSAURIOS (apta)
Dies 11-12

2/MEDICO (12 anys)
Dv.: 19:00/22:00
Ds. i Dg: 16:00/19:00/22:00
Dll a Dj.: 18:00/21:00
2/ LOS JUEGOS DEL HAMBRE 2 (12
anys)
Dg: 11:40

ENTRE
4:00

KURSAL 2
TOTS VOLEM EL MILLOR PER A
ELLA (7 anys) en català
Nominacions: 1 Goya i 8 Gaudí
Dies 10-11-12-14-15-16
6:00/8:00/10:30
KURSAL 3
EL HOBBIT: LA DESOLACION
DE SMAUG (12 anys)
Dies 10-11-12-14-15-16
		
5:00/7:45
KURSAL 3
LA VIDA SECRETA DE WALTER
MITTY (7 anys)
Dies 10-11-12-14-15-16
10:30

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. ***

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

CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
LE WEEK-END
Divendres: 22:30

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. ***

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. ***

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. ***

MEDICO

Alemanya. Aventures. De Philipp Stölzl. Amb: Stellan Skarsgard, Ben
Kingsley, Olivier Martinez, Tom Payne. Rob J. Cole, un nen orfe de nou
anys és adoptat per un barber que li ensenya l’ofici. Durant anys recorren
Anglaterra muntant espectacles per atreure al públic fins que el seu pare
adoptiu també mor. Rob seguirà en solitari i coneixerà Benjamin Merlin,
un metge jueu al que aviat admirarà i qui li descobrirà al seu mentor, el
científic persa Ibn Sina. Rob, determinat a convertir-se en un gran metge,
iniciarà un emocionant viatge cap a Pèrsia. ESTRENA

ATENEU IGUALADI - PANTALLA
OBERTA
UM FILME FALADO
Dijous: 20:00
SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL
EL VIAJE DE BETTIE (7 anys)
Diumenge: 18:00
SEPTIMO (7 anys) (Estrena a la
comarca)
Diumenge: 19:50

3/CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS
(apta)
Dv.: 18:00
Ds.: 16:00/18:00
Dg.: 12:10/16:00/18:00
Dll. a Dj.: 17:30
3/SAMURAI (7 anys)
Dv. a Dg.: 20:00
Dll. a Dj.: 19:20
3/ISMAEL (apta)
Dv. a Dg.: 22:30
Dll. a Dj.: 21:40
4/FROZEN (apta)
Dv.: 17:40/19:50
Ds.: 15:30/17:40/19:50
Dg.: 12:00/15:30/18:40/19.50
Dll. a Dj.: 17:40
4/HOBBIT: DESOLACION DE SMAUG
3D (7 anys)
Dv. a Dg: 22:00
Dll. a Dj.: 19:50
5/AGOSTO (16 anys) en català
Dv.: 17:30/20:00/22:30
Ds.: 17:00/19:30/22:20
Dg.: 11:40/17:00/19:30/22:20
Dll. a Dj: 18:30/21:20
6/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 (apta)
Dv.: 18:30
Ds.: 16:20/18:30
Dg.: 11:50/16:20/18:30
Dll. a Dj.: 17:30
6/3 BODAS DE MAS (12 anys)
Dv. a Dg: 20:30/22:40
Dll. a Dj: 19:30/21:30
7/HOBBIT: DESOLACION DE SMAUG (7
anys)
Dv i Ds.: 17:30
Dg.: 11:30/17:30
Dll a Dj.: 18:50
7/PARANORMAL ACTIVITY (16 anys)
Dv. a Dg.: 20:30/22:30
Dll a Dj.: 21:50
8/ EN SOLITARIO (7 anys)
Ds. i Dg.: 15:50
Dll. a Dj.: 17.30
8/ FUTBOLIN (apta)
Dv i Ds.: 18:00
Dg.: 11:50/18:00
8/ WALTER MITTY (7 anys)
Dv a Dg.: 20:15/22:40
Dll. a Dj.: 19:30/21:45

Espai de fe
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ROMÀ CASANOVA
Bisbe de Vic

Hem vist sortir la seva estrella i venim
a adorar-lo (Mt 2,2)
Els personatges que apareixen en l’evangeli, vinguts de
l’Orient per adorar l’Infant
nascut a Betlem, ens són
sempre familiars i mirats
amb molta simpatia.
Certament que tots portem
en la nostra memòria tot un
bagatge d’il·lusió, fruit d’una
tradició nostrada.
Aquells savis vinguts de terres llunyanes vers la terra
d’Israel eren entesos en els
astres, però també tenien,
al mateix temps, grans coneixements religiosos i filosòfics. Ells per mitjà de l’observació dels astres foren
capaços d’anar més enllà
de la simple física i mecànica. Tot això expressa que
eren dels homes que saben
anar sempre més enllà, en
recerca de més veritat i més
amor.
En l’estrella sorgida al cel,
aquells savis hi van percebre un missatge d’esperança. Per això es van posar
en camí. Sols el qui té esperança es posa en camí.
El qui té un horitzó ample al
davant és capaç d’arriscar
sabent que hi ha un camí
per fressar, no un camí cap
al no-res, sinó un camí ple
de sentit.
«Els homes de qui parla
Mateu en el seu evangeli

no eren solament astrònoms.
Eren “savis”; representaven
la dinàmica d’anar més enllà
de si mateixos, intrínseca a
les religions —una dinàmica
que és recerca de la veritat,
recerca del veritable Déu i,
doncs, també filosofia en el
sentit originari de la paraula…
Podem dir amb raó que ells
representen el camí de les religions cap a Crist, com també
l’autosuperació de la ciència
amb vista a ell» (Benet XVI,
Jesús de Natzaret, p. 82). La
fe cristiana té en gran estima
tota la ciència humana. No
hi ha mai por a l’autèntica ciència que es basa en la raó
humana, do de Déu a l’home.
Però, al mateix temps, la fe
cristiana ens fa anar més enllà per a no caure en el cientisme, en la dictadura de pensar que no hi ha més realitat
que aquella que es pot veure
i mesurar, aquella que podem
abastar amb la nostra experiència, amb els nostres sentits, amb la nostra sola raó.
En l’encíclica sobre l’esperança del papa Benet XVI,
Spe salvi, hi trobem una reflexió sobre els mags vinguts
d’Orient, tot citant sant Gregori Nazianzè, que diu que en
el moment en què els Mags,
guiats per una estrella, van
adorar el nou rei, Crist, va ar-

ribar la fi per a l’astrologia.
«No són els elements del
cosmos, les lleis de la matèria, el que en definitiva governa el món i l’home, sinó
que és un Déu personal que
governa
les estrelles, és a dir, l’univers: l’última instància no
són les lleis de la matèria i
de l’evolució, sinó la raó, la
voluntat, l’amor: una Persona» (núm. 5).
Aquesta gran veritat d’un
Amor com a fonament de
tota realitat és font de l’autèntica llibertat en el cor de
l’home. Quan no hi ha el
Déu veritable, el Déu que és
amor, sorgeix la por, la inseguretat que ens fan caure
en els paranys de falsedats
com la superstició, la idolatria, l’endevinació, la màgia,
l’esperitisme, l’astrologia…
L’anunci de Jesús és sempre camí de llibertat per als
homes i els pobles.

La família, nebots i cosins de Cuba, Estats Units i d’Igualada
us preguem una oració en memòria de la seva ànima.
Els familiars agraïm la magnífica feina feta pel personal de la
residència Fundació Sant Josep i residència AMMA de
Vilanova del Camí.
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El Papa Francesc vol una
Església més igualitària
ESGLÉSIA / LA VEU

El Papa Francesc, en la seva
última iniciativa per simplificar la jerarquia de l’Església
Catòlica, ha restringit l’ús de
la paraula « Monsenyor » per
designar només a un grup reduït de sacerdots.
Segons Ràdio Vaticana, el
Papa Francesc va enviar
aquest dimarts 7 de gener,
una directiva a tots els bisbes catòlics designant noves
regulacions per als sacerdots
diocesans. A partir d’ara, el títol honorífic només es pot concedir als sacerdots que tenen
almenys 65 anys d’edat, i per
tant, ja han passat una vida al
servei de l’Església.
Fins ara, els bisbes podien
demanar al Vaticà la concessió d’aquest títol als sacerdots
més grans de 35 anys, com
una distinció de la resta del
clergat en general.
Però els crítics van considerar que aquest favoritisme
ha afegit una altra capa a la
jerarquia d’una Església que
el Papa Francesc vol que es
simplifiqui.
Quan el Pontífex era arquebisbe de Buenos Aires, no li

agradava que el tractessin
com a «eminència» o « Sa
Excel·lència». Des de la seva
elecció com a Papa al març
de 2013, ha lluitat per simplificar la relació del clergat amb
els seus fidels i intentar que el
que els importi als primers no
sigui el seu avanç en la carrera eclesiàstica, sinó el seu
acompliment com a sacerdots.
El títol de monsenyor significa
literalment «el meu senyor» i
el seu origen es remunta segles enrere. En realitat els privilegis que porta associats són
menors com ara la possibilitat
de portar un vestit diferent per
distingir durant les cerimònies.
La directiva papal no és retroactiva, de manera que aquells
que ja tenen el títol el conservaran.

Inscripcions a la catequesi de
Confirmació
Les sessions començaran el dia 21 de gener. Queda obert
el període d’inscripcions (feiners de 6 a 7 de la tarda) per els
joves que ho desitgin.

Antònia Domingo Vila

Maria Torrell Sendra
Morí cristianament el divendres 3 de gener de 2014
A l’edat de 98 anys
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Vídua d’Eugenio Molas Berengue

Ha mort a Tarragona a l’edat de 90 anys.
El seu estimat fill Lluís, nebots i demés família us fem saber a llurs amics i coneguts

Per condol: llmd@tinet.org

Tarragona, gener de 2014
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Guia de la salut
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Consells

DRA. Núria Múnera i Pascual

Núria Torres Riba.
Nutricionista i dietista

Làctics La Tossa

En aquesta edició pretenem
submergir-vos en l’esperit i
la filosofia de La Tossa, una
empresa familiar amb més de
20 anys d’història, dedicada a
l’elaboració de derivats làctics.
Constància, dedicació i iŀlusió han estat fins ara els
trets característics que definien l’empresa. I sens dubte, uns valors clau per tal
d’afrontar el 2014 amb èxit.
Làctics La Tossa disposa d’un
obrador situat al carrer Dinamarca número 8 del Polígon
Industrial Les Comes d’Igualada, on arriba llet procedent
de petites ramaderies que,
posteriorment es sotmesa a
un procés de pasteurització.
Sempre assegurant la seva
qualitat i seguretat alimentària.
Mató, iogurts artesans de cabra i vaca i formatges frescos
de cabra i vaca són alguns del
productes que distribueixen
a botigues i supermercats i
que també podem trobar en
el seu punt de venda. Sense
oblidar-nos dels formatges
madurats de cabra amb pell
florida, de cabra de llet crua,
d’ovella de llet crua jove,
l’envellit d’ovella, el barrejat i
els formatges de cabra amb
romaní, farigola o pebre negre. Un procés de maduració
que proporciona unes característiques sensorials (aroma, sabor, textura..) i garanteix una major digestibilitat.
Els derivats làctics són una
font important de calci, vitamines liposolubles (A, D...) i proteïnes, especialment indicats
en períodes de creixement i
desenvolupament. Així com
en situacions fisiològiques
concretes com l’embaràs,
la lactància i la menopausa.
Tanmateix, el seu consum
contribueix al manteniment
de la massa òssia i afavoreix el sistema immunològic.
Pel que fa al iogurt, aquest
incrementa
el
peristaltisme i afavoreix el trànsit
intestinal,
aspecte
idoni
en casos d’estrenyiment.
Finalment, destacar que en
cas de presentar una intolerància a la lactosa, el consum
de iogurt no està generalment
contraindicat, degut a què en
el iogurt la lactosa ja ha estat
fermentada per l’acció dels
microorganismes
presents.

PER
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93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
publianoiadisseny@gmail.com

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT

Cirurgia General

Cirurgia laparoscòpica
de l’obesitat

Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

cies
Urgèn 47
78
610 42

Dr. Fernández Sallent

Ctra. Manresa 59 planta baixa
08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938043748
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El gourmet
La recepta de

Cassoleta de peix i marisc

Ingredients per 4 persones:
Dues cebes mitjanetes blanques o de Figueres
Dos grans d'all
300 gr. de musclos
200 gr. de xipirons
Un rap d'un quilo aprox.
200 gr. de cloïsses
Fumet de peix (el que prengui)
Un grapadet d'avellanes
Farina per fregir el rap
100 gr. de pèsols
Una copa de vi blanc sec
Uns brins de safrà.
Dos tomaquets.

Preparació:
Farem un fumet lleuger de peix. Podem posar-hi el cap del rap, una tomaca i una ceba,i que
bulli a foc lent bastanta estona 20/25 minuts.
Sofregirem lentament una ceba, fins que quedi tova. Hi sofregirem al mateix lloc també, els
calamarsets.
Fregirem (poc) i degudament enfarinat el rap a part i el reservarem.
Obrirem els musclos i cloïses al vapor i també ho reservarem.
Farem una picada amb les ametlles i els dos alls.
Farem bullir també els pèsols.
Afegirem el vi blanc deixant que bulli lent dos minuts i seguidament el fumet a la cassola, i hi
posarem el marisc i els pèsols, i finalment el rap, els brins de safrà, i la picada. Ho deixarem que
faci xup-xup uns cinc minuts, ho taparem i reservarem fins el moment de servir-ho.
60 min. Bon profit!

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

. MENÚ DIARI
. CARTA

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

C/ Sant Magí, 58
08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26
reserves@santmagi.net
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Restaurant
Braseria i Cafeteria

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

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

publianoiadisseny@gmail.com

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

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

Restaurant

Casaments
· Reunions de treball
· Convencions Presentació
de productes
· Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris
· Menjar per emportar.
Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

Nou horari d’hivern del restaurant

nou urbisol

-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.

restaurant
Cuina de mercat

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions
TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR
BUFFET LLIURE - HABITACIONS
BANQUETS

Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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)

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

54

DIVENDRES
10 de gener de 2014

D E L’A N O IA

Contactes

Masajes+
Comp.
Particular
24h.
Copa Gratis

Orientales
Jovenes y
guapas
Igualada
658 361 130
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Horòscop
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Classificats
Classificats

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

ÀRIES... Aquests dies estàs molt pendent de la parella. TREBALL: Més viatges i un
triomf. DINERS: Estabilitat. AMOR: De festa i celebracions. Sort, 6.
TAURE... Més estabilitat i equilibres les energies. TREBALL: T’angoixes en excés.
DINERS: Despeses en viatges. AMOR: Tindràs una gran decepció. Sort, 4.

www.marcelclaramunt.com

BESSONS... Una escapada, un viatge i viure aventures. TREBALL: Ets un manetes.
DINERS: Ufff problemes. AMOR: Una relació molt passional. Sort, 7.

LLEÓ... Tens moltes estratègies per aconseguir el que et proposes. TREBALL: Molts bones relacions socials. DINERS: Pocs. AMOR: T’afectarà la pèrdua d’una persona. Sort, 1.
VERGE... Medites molt tot el has de que fer. TREBALL: Complicacions. DINERS: Més despeses en la família. AMOR: Et sentiràs feliç, una persona t’impactarà com mai. Sort, 9.

Av. Països Catalans, 28
Igualada . Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 53

BALANÇA... Millors relacions socials. TREBALL: Especulacions. DINERS: Uff, problemes. AMOR: T’enamores com mai, seràs feliç. Sort, 11.
ESCORPÍ... Tindràs una gran decepció. TREBALL: Més poderós. DINERS: Més necessitats. AMOR: Més complicitat amb qui estimes. Sort, 8.
SAGITARI... Seràs molt passional amb tot. TREBALL: Canvis necessaris. DINERS:
Més poder. AMOR: Una escapada romàntica. Sort, 5.
CAPRICORN... Tindràs molta més seguretat personal. TREBALL: Un projecte molt
important. DINERS: Ufff, en mancaran. AMOR: Molt sensible, patiments. Sort, 4.
AQUARI... Insatisfaccions i pèrdues. TREBALL: Nous projectes. DINERS: Invertiràs
en el patrimoni. AMOR: Has detreballar molt més aquest tema. Sort, 3.
PEIXOS... Una nova projecció en la teva vida. TREBALL: Més calma en tot. DINERS:
Més ajuts. AMOR: Preocupacions i soledat. Sort, 9.

Felicita als qui més estimes!
Fes-nos arribar la
fotografia a

(C/ Retir 40)
o via e-mail
publianoiadisseny@gmail.com

Es lloga casa
al centre
d’Igualada
Amb hort i jardí
Preu econòmic
Interessats trucar

93 803 01 69

Aquest 2014,
fes-te subscriptor
de La Veu
i aconsegueix
2 mesos gratuïts!

S.A.

GIRBAU

Oficina tècnica agrícola i forestal
www.girbauconsulting.com

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES
EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30

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

26 anys d'experiència.

CRANC... Molt sensible, t’angoixaràs molt per tot. TREBALL: Activitats en solitari. DINERS:
Compres importants. AMOR: Seràs molt dominant en la teva vida sentimental. Sort, 10.

ES LLOGA OFICINA A CALAF

Completament adequada .

Amoblada. Molt bona situació
90m2. Preu lloguer 200€

Tel. 608 46 38 29

AULA 42

Anglès 20€ /mes
P3 - P4 -P5PRIMÀRIA- ESO BATXILLERAT- ADULTS
TEL.626082108
93 803 49 46
Tel.
www.aula42.es

AULA 42

CLASSES DE REPÀS:
PRIMÀRIA - ESOBATXILLERATUNIVERSITAT

5€ L’HORA

Tel.
TEL.626082108
93 803 49 46
www.aula42.es

www.veuanoia.cat

Visita la nostra web!

Notícies fresques
cada dia.

Només
78€ l’any!
Per a més informació truca al 93 804 24 51 · publianoiadisseny@gmail.com
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4 paraules amb...
Jaume Singla.El pierenc Josep Maria Martí
és un dels grans professionals
de la comunicació, les relacions públiques i el protocol. De
tarannà cordial, ha desenvolupat tota la seva carrera vinculat
al cava, en una de les grans
marques catalanes, Codorniu. Home discret i efectiu, ha
passat amb èxit els reptes d’organitzar visites reials, d’estat,
eclesiàstiques,
institucionals
o de grans clients a les caves
Codorniu. És també membre
de la Confraria del Cava. Tot
plegat ha fet que aquest pierenc -de Sant Jaume Sesoliveres- hagi rebut, per unanimitat
del Jurat, el Premi a la trajectòria professional 2013, de l’Associació Catalana de Relacions
Institucionals –ACPRIVa començar a Codorniu fins
a la jubilació.
Vaig entrar a Codorniu als
quinze anys com a administratiu. El senyor Raventós es va
fixar com feia les visites guiades a les caves en un moment
de molta activitat turística i em
va passar al departament de
Relacions Públiques.
Per què Codorniu té tantes
visites a les seves caves?
Codorniu sempre ha volgut fer
molt bé les coses i ensenyarles a tothom. Han vingut, entre

altres, els Reis, els presidents
de la Generalitat, el cardenal
Jubany, els abats de Montserrat i Poblet, ministres, presidents, alcaldes i alcaldesses....
i tot això requereix preveure
fins al darrer detall. Vaig tenir
la sort de comptar amb el mestratge del professor Don Felio
Vilarrubias, que em va ensenyar les regles del Cerimonial
i el seu Protocol. Tant se val,
però, si és una visita règia com
un grup de turistes, les coses
s’han de fer bé.
Sense formar part de la família Raventós és el cap d’un
departament.
Totes les empreses necessiten l’aportació dels millors
professionals. Qui sap fer
cava, tal vegada no necessita saber quin protocol ha de
regir en una visita institucional
o l’ordre de precedències. El
repte d’un cap de protocol en
una empresa familiar és guanyar-se la confiança dia a dia.
Què representa el premi que
li han donat?.
És l’Oscar a la meva feina.
M’emociono quan hi penso
perquè és un premi que no pots
sol·licitar i me l’han donat per
unanimitat els caps de protocol
de totes les grans institucions i
companyies de Catalunya. És
un honor i una gran satisfacció.
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Josep Maria Martí

Em sento molt joiós.
Representar Codorniu ha
fer més fàcil obtenir aquest
reconeixement?
No fer-ho bé en un producte
com el cava, amb una marca
com Codorniu i en una feina
tan apassionant, seria del tot
imperdonable.
El cava és el millor producte
de Catalunya?
No sé si és el millor, però és el
de més prestigi.
Els catalans som grans consumidors i apreciadors del
cava. N’hauríem de consumir
encara mes?.
No es tracta de consumir-ne
més, sinó d’estimar-lo. El cava
és ideal per als àpats, per als
aperitius, per fer una copa
tranquil·la amb els amics, en

una inauguració.... Ens hem
de sentir cofois de tenir un
producte de tanta qualitat, tan
a la vora i de tan bon preu.
L’hem d’estimar i valorar més.
En tot cas el cava és el gran
producte del Penedès.
El cava en particular i el vi
en general. La qualitat de
les vinyes penedesenques
ens permet fer fantàstics vins
amb un gran relació qualitat/
preu. La majoria de vinyes de
l’Anoia tenen denominació
Penedès.
Tan important és el cava
per a un pierenc?.
Fa quaranta-vuit anys que em
dedico al cava i sóc membre
de la Confraria del Cava. He
nascut entre vinyes on es
conrea macabeu, xareŀlo,
parellada i chardonnay que
són les idònies per fer un bon
cava.
Es diu que el monocultiu és
nociu per a les ciutats. Això
no passa a Sant Sadurní.
Sant Sadurní s’ha dedicat
al cava i les coses van bé
perquè de fet, ha anat exceŀlint en la qualitat del producte
i en la penetració en nous
mercats. Cal seguir treballant
en l’obertura a mercats emergents. Pensi que cada any es
produeixen a Catalunya 250
milions d’ampolles de cava.

CON

FIDE

NCIA

L

Hi ha vegades que els rumors
són tan insistents, que acaben
convertint-se en mitges veritats, i, si no s’aturen a temps,
algú pot acabar pensant que
són certs del tot. Alguna cosa
d’això ha passat aquestes
festes de Nadal quan algú, ves
a saber qui i quan, va començar a fer córrer a Igualada que
els cinemes Kursal -el tancament dels quals és cosa de
dies- acabarien convertint-se
en un Zara. Vaja, que Inditex
aterraria a la ciutat adquirint
el recinte de 4.000 metres
quadrats que avui ocupen els
històrics cinemes... El “bulo”
va arribar a ser tan intens que
fins i tot va arribar a la taula
de l’alcalde... Bé, doncs no.
Ningú del gegant del tèxtil que
lidera el riquíssim Amancio
Ortega s’ha interessat darrerament per cap gran local. No
hi haurà Zara. Almenys no al
Kursal. Sobretot perquè el Pla
General Urbanístic d’Igualada
ho impideix, ja que aquells terrenys són aptes únicament per
a “Equipaments”, i no per a cap
superfície comercial ni tampoc
per a habitatges. Canviar la
norma legal requeriria llargues
gestions i l’aprovació del ple
municipal.
Punt i final al “bulo”.

