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Jordi Viladoms, a un 
pas del podi al Dakar

L’igualadí és tercer en motos a manca de dues etapes

P36
Jordi Viladoms i la seva moto KTM 450 Rally, en un descans del Dakar 2014, aquesta setmana.

P17

Ahir van tancar els cinemes Kursal

50 treballadors 
de Fontanellas 
i Martí SA, 
afectats pel 
concurs de 
creditors

Els socialistes 
perden la 
paciència

XXXI ANY

Òscar Estalella ja és a casa, després d'un viatge per 
Europa que el va dur a 1.500 quilòmetres d'Igualada

P09 P11

Les tres sales del Kursal van tancar ahir i van deixar l’Anoia sense cinema d’estrena.

Diumenge de Tres Tombs
La diligència tornarà a desfilar diumenge pels carrers d’Igualada.

Entrevista a Xavier Figueres, secretari 
d'organització del PSC Anoia
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El PSC ha tingut, des de la recuperació de la 
democràcia, un gran dilema: esdevenir el ger-
mà fidel del PSOE, o bé un partit independent, 
lliure i sobirà, tal i com, de fet, proclamen els 
seus orígens. Certament, el catalanisme po-
lític des de l’òptica socialista ha estat cabdal 
per entendre la cohesió social a Catalunya en 
els darrers 35 anys. Probablement, ha estat 
el partit polític que millor ha sabut cohesionar 
aquelles “dues Catalunyes” de les quals tant 
avui parlen alguns partits, precisament aquells 
que mai res han fet per a aconseguir que dos 
models socials tan diferents acabessin, mal-
grat la tossuderia d’uns i altres, transformant 
el país i convertint-lo en un dels territoris més 
moderns i preparats d’Europa. Una Catalunya 
construïda per tots, a base de moltes hores de 
sacrifici, de convivència, de cedir i d’acceptar. 
Sap greu que avui, els dirigents actuals del 
PSC, s’asseguin a la mateixa taula dels par-
tits polítics que mai han entés, ni voldran fer-
ho, la Catalunya obrera, la de barris, pobles 
i ciutats, la que no escolta el clam del carrer. 
Lluny dels terres de parquet, les taules de ca-
oba, els cotxes de luxe, i l’Espanya, una, gran 
i lliure. Què hi fa, el PSC, aquí? Avui, molts 

militants socialistes, alguns d’ells iŀlustres ve-
terans a qui ningú no pot posar en dubte el 
seu catalanisme d’esquerres, segueixen les 
passes que ja han seguit d’altres dirigents del 
PSC tan notables com Pasqual Maragall, un 
president que va gaudir, en general, del bene-
plàcit de molts catalans. Un símbol del socia-
lisme aperturista català que va engegar a dida 
el seu partit de sempre, el que duia al cor. Al-
guna cosa d’això observem aquests dies en 
molts municipis de l’Anoia, a les files de les 
seccions locals del PSC. El partit s’esmicola 
gràcies a la impertèrrita i inamovible actitud 
de la direcció d’un partit que sembla haver-se 
deixat anar, definitivament, cap a resoldre el 
dilema en la direcció que assenyala a aquell 
partit fundat per Pablo Iglesias el 1879, vo-
tant en contra fins i tot del seu propi programa 
electoral. Un gravíssim error, que pot ajudar a 
provocar un gran esvoranc en les esquerres 
del país, i a condemnar definitivament el PSC 
cap a l’avern de la política catalana. 
Caldrà veure quines són ara les actituds 
dels qui, encara ara des de les files del PSC, 
aguanten la pressió i resisteixen el lamenta-
ble espectacle que ofereix Pere Navarro. 
Que no ens enganyin més. 
Des d’ahir, el PSC serà el que sigui, però no 
serà mai més el que era. Una llàstima.

El dilema

Antic Gremi de Traginers d’Igualada
L’Antic Gremi de Traginers celebra aquests dies la Festa de Sant 
Antoni, que viurà el proper diumenge el seu punt més àlgid amb 
la festa dels Tres Tombs, que tornarà a portar a la ciutat milers de 
visitants. La festa dels “tonis” més antiga de Catalunya esdevé 
un gran reclam per a associacions de traginers d’arreu del país, 
i contribueix a fer encara més exitosa aquesta jornada tan esti-
mada pels igualadins.

El govern xilè que encara presideix Sebastián Piñera 
exigirà a l’empresa espanyola AZYI que pagui les des-
peses de reparació del primer pont llevadís del país, 
que uneix Valdivia amb l’illa Teja, perquè van col·locar 
les plataformes invertides i s’haurà de restaurar la co-
berta del pont. Més a favor de la marca ‘España’

José Manuel García-Margallo, ministre d’Exteriors 
espanyol, ha indicat que els estats grans són “els que 
millor fan front al fenomen de la globalització, que ha di-
fuminat les fronteres”. I del procés català ha indicat que 
“demanar l’impossible és altament perillós”. Ens estem 
acostumant a viure ‘perillosament’.

Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PPC diu 
que “Una reforma de la Constitució no és la resposta 
al problema, ja que empitjoraria moltíssim la situació 
perquè es passaria d’una Constitució de tots a una 
Constitució d’alguns”. Segueix pensant que ‘tots’ són 
com ella com aquelles ‘adhesions personals’ del 95% 
dels vots a favor.

José Castro, titular del jutjat d’instrucció número 3 de 
Palma, els hi ha posat difícil als que diuen que la justí-
cia és igual per a tothom però no ho practiquen. Esca-
mat pel que li fan fer l’altra vegada, s’ha assegurat de 
detallar per què imputava a la Infanta Cristina. Ha fet 
una interlocutòria de més de 200 folis redactada pel es 
dedueixen les línies principals d’interrogatori a què serà 
sotmesa la infanta Cristina el 8 de març, a les 10 hores. 
Repartiment opac de dividends, Despeses personals, 
Deduccions dubtoses i Culpable conscient o culpable 
per omissió. A més diu que “era l’escut que protegia 
d’Hisenda les activitats delictives de Noos”. No es pot 
dir més clar.

L’Ajuntament de Madrid haurà de pagar a les empre-
ses de Florentino Pérez (ACS) i Rafael del Pino (Fer-
rovial) 7.000 milions d’euros per la M-30, la via de 32 
quilòmetres que envolta Madrid. Ho farà en quotes fins 
al 2040, afegint-hi els alts interessos de finançament. 
Només és el doble del que Panamà pagarà a Sacyr 
per l’ampliació del canal, de 77 quilòmetres, que uneix 
oceà Atlàntic amb el Pacífic. I és que ací tot és diferent.

I els embolics no són només econòmics. Jorge Fer-
nández Díaz, ministre ‘català’ d’Interior, ha de compa-
rèixer per explicar ‘l’error humà’ de que es filtrés a la 
premsa que la policia preparava una operació contra 
gent afí a ETA. Tant que parlen d’eficàcia i de que els 

altres fan el ridícul...

Com el que fa Esperanza Aguirre, presidenta del PP 
de la Comunitat de Madrid, quan diu que al President 
Mas li donen suport assassins terroristes. “Si Artur Mas 
ha vist aquesta foto [la de l’acte de l’EPPK a Durango], 
perquè aquests senyors han donat suport al dret a de-
cidir, que s’adoni de qui són els que li donen suport. 
Només cal que vegi aquestes cares”. I per anar a qui 
dir-ho va anar a l’emissora ‘esRadio’ de Federico Jimé-
nez Losantos. Tot queda a casa.

Josep Antoni Duran i Lleida, president del comitè de 
govern d’Unió, avisa que “no hi haurà independència 
sense acord amb Espanya i sense tenir en compte la 
Unió Europea”. Però insisteix en què “la consulta té ca-
buda a la Constitució i que només és qüestió de volun-
tat política del PP. El resultat és consultiu i no vinculant 
i no pretén imposar unilateralment res al conjunt de la 
ciutadania espanyola”. 

Any nou, preus nous. I més alts. Bona part dels ser-
veis bàsics i del transport públic han pujat força més 
que la inflació, i mentre els sous baixen. Aquest desa-
just provoca que caigui encara més el poder adquisitiu 
de les famílies i genera ja mobilitzacions. Les del metro 
de Barcelona les primeres. 

Carles Jaume, membre del Consell de Garanties Esta-
tutàries a proposta del PP, és l’únic que ha presentat un 
vot particular, en el dictamen desestimant el recurs del 
PP acordant per majoria “que els pressupostos de la 
Generalitat per al 2014 compleixen la Constitució i l’Es-
tatut”. L’obstruccionisme a Madrid el poden fer a Madrid 
on tenen majoria absoluta i control en gairebé tots els 
organismes de control, però ací afortunadament no.

Rafael Blasco, exconseller de solidaritat i ciutadania 
del PP al govern valencià de Francisco Camps,  nega 
qualsevol relació amb la trama que presumptament va 
desviar ajudes públiques destinades al Tercer Món, en 
especial una subvenció de 1,8 milions a la Fundación 
Cyes per a la construcció de pous a Nicaragua, que 
van acabar servint per comprar immobles a Espanya 
per  969.875 euros i 456.960  a empreses de César 
Augusto Tauroni un empresari ja a la presó. Al país 
sud-americà només hi van arribar 43.000 euros. I és 
que allà practiquen “quien parte y reparte se lleva la 
mejor parte”.

Sap greu que avui, els dirigents del 
PSC, s’asseguin a la mateixa taula 

dels partits polítics que mai han entès, 
ni voldran fer-ho, la Catalunya obrera, 

la de barris, pobles i ciutats. 
Què hi fa, aquí, el PSC?
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L’Estat Espanyol pateix el càncer de la corrupció 
a tots els nivells. Tant és així que ha fet metàsta-
si i s’escampa per tota l’estructura administrativa 
de l’Estat. No és que estiguem patint corrupció en 
un òrgan, l’estem patint a tots els nivells. Des de 
la casa reial i el govern, passant per diputacions, 
ajuntaments i governs autònoms. La corrupció ge-
neralitzada, com un càncer sense tractament, ha fet 
metàstasi. I com malauradament tots sabem, quan 
un càncer ha fet metàstasi, és molt difícil de guarir 
i en tot tractament, el pacient pateix molt i fins i tot 
sovint, per superar la malaltia li són extirpats part 
dels seus òrgans.
A l’Estat, tot i que ningú no sembla lluitar contra 
aquest càncer de corrupció que patim, l’extirpació 
d’òrgans ja fa anys que ha començat. Retallades 
de sous, increment de l’atur, pèrdua de llibertats, 
de drets laborals, retallades en serveis sanitaris, 
en educació, de pensions..... la llista no sols és ina-
cabable sinó que augmenta cada dia. És el que la 
periodista i catedràtica anglesa Naomi Klein en diu 
Doctrina del Shock, que té per objecte fer por a la 
població i aconseguir que acceptin sense protestar, 
totes les mesures dels polítics. Unes mesures des-
tinades únicament a concentrar la riquesa en unes 
poques mans. 
La corrupció generalitzada -la metàstasi- fa que 
les grans companyies monopolístiques -i si no són 
monopoli es posen d’acord entre totes- facin el que 
vulguin amb els ciutadans. Els bancs cobren el que 
volen, quan volen i t’ho treuen directament del teu 
compte corrent. Les companyies de subministra-
ment posen la tarifa i el comptador com volen i si et 
retardes en el pagament et tallen el servei. Si deus 
diners al banc, l’administració t’embarga el sou. Si 
deus diners a l’administració, és el banc que t’em-
barga i li dóna a l’administració. Si un client et deu 
diners, t’has d’espavilar pel teu compte o recórrer a 
una justícia molt lenta.
Si pensem que l’Estat es queda el 21% de tot el que 
guanyem, que ens cobra un altre 21% del que ens 
gastem, que es queda el 70% del que gastem en 
combustible i el 80% del que fumem i que qualsevol 
operació de compra o venda que fem, es queden 
una part dels diners, arribarem a la conclusió que 
l’Estat remena molts i molts diners contínuament. 
Uns diners que a causa de la corrupció no van on 
han d’anar que és la redistribució de la riquesa.
En el que portem d’any els preus han pujat al voltant 
del 5%, i els sous s’han seguit retallant igual que els 
anys precedents. Els bancs segueixen sense donar 
crèdit, ni tornar a l’Estat els diners del rescat que 
col·lectivament encara devem a la Unió Europea. 
Tant el PSOE com el PP han privatitzat els beneficis 
i socialitzat les pèrdues. L’atur continua al 27% i va 
per llarg.
La independència de Catalunya és difícil, però se-
guir a Espanya és impossible.

Metàstasi

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

La llet vessada. Una vegada na Valdi-
reta, anava al poble a vendre un càntir de llet. El 
portava ben posat al cap sobre un coixinet. Així no 
li pesava ni li limitava els moviments. Caminava 
a pas llarg i lleugera. Però la seva imaginació la 
portava a pensar què en trauria de la venda de 
la llet i de com empraria els diners. Compraria un 
centenar d’ous. En faria tres pollades. Amb totes 
les atencions que hi dedicaria, estava segura que 
tot aniria bé. “És senzill, es deia, criar els pollets al 
voltant de la casa. Per molt llesta que sigui la gui-
neu, em deixarà prou per a comprar un porc. L’en-
greixaré. Només és qüestió d’una mica de segó. 
I quan sigui prou gran me’l vendré i em donaran 
molt bons diners. I amb ells, qui m’impedirà ficar a 
l’estable una bona vaca amb el seu vedell, i veure’l 
saltironar al mig del ramat?”  
   En dir això, va fer un saltiró, plena de goig. Però 
aleshores li va caure el càntir i es vessà tota la llet. 
Adéu vaca i vedell! Adéu porc! Adéu pollets! Ella 
que ja es veia la dama de tants béns, se’ls mira-
va ara amb ulls afligits. El que creia seria la seva 
fortuna es va quedar només en una taca blanca 
al terra.
   Sovint moltes persones fan com na Valdireta. 
Somnien en el resultat sense posar atenció a com 
arribar-hi. I s’ha de somniar, perquè són els somnis 
els que ens permeten sortir de la grisor on sovint 
ens posa la vida. Però després de tenir-los s’han 
d’objectivar i convertir-los en metes. I és amb l’ac-
titud que es fa la diferència. A vegades ens deixem 
portar per l’eufòria. I ens deixem portar per una 
alegria sense fonaments que ens fa oblidar que 
encara no s’ha aconseguit res.
   Costa imaginar la duresa del camí. I quan s’acu-
mulen els entrebancs sovint arribem a pensar que 
les dificultats són insuperables. I s’ha de tocar de 
peus a terra. No sigui que passa com aquells que 
compren una casa per un preu i amb la crisi els 
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diuen que ara val menys. I s’escandalitzen per 
haver perdut diners, sense pensar que segueixen 
gaudint de la mateixa casa, que en el moment de 
la compra els semblava que valia el que els de-
manaven.
   Vivim massa de les nostres apreciacions i ens 
posem eufòrics o pessimistes pels ‘problemes que 
patim’. Sense que en realitat hagi passat res. Els 
àrabs diuen “no serveix de res plorar damunt la 
llet vessada”. I ací que “no compten les nostres 
caigudes, sinó les vegades que ens aixequem”. I 
és que tot està dins nostre. 

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

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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LOTTO 6/49
· Dissabte 11/01/2014

14-26-31-37-43-46
Complementari: 18
Reintegrament: 1

· Dimecres 15/01/2014
10-14-16-17-31-48
Complementari: 12
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 09                  966  
· Divendres 10          251
· Dissabte 11     912
· Diumenge 12          664
· Dilluns 13               185
· Dimarts 14       452
· Dimecres 15      267

ONCE
· Dijous 09              27911
· Divendres 10       27134
· Dissabte 11    23012
· Diumenge 12       77962
· Dilluns 13             44177
· Dimarts 14    15170
· Dimecres 15    31958

· Dijous 3   13-15-30-32-41-45   C: 43  R: 8
· Dissabte 5   9-16-27-35-43-46  C: 34   R: 9

· Diumenge 6   20-25-33-41-42  Núm. clau: 1 

· Dimarts 8   18-20-25-26-37  Estrellas: 10/11

GENER
17:  Antoni el Gran; Leonil·la. 
18: Volusià; Prisca; Margarida d’Hongria.
19: Canut; Màrius i Marta; Gumersind.
20: Fabià; Sebastià
21: Fructuós; Auguri; Eulogi; Agnès.
22: Vicenç; Anastasi; Gaudenci. 
23: Ildefons; Francesc Gil de Frederic

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Agraïment
•• FAMÍLIA LLORACH

Els familiars de Josep Llorach i Ari-
bau creiem un deure cívic fer-nos 
ressò de les moltes atencions de tot 
ordre rebudes per part del personal 
de l’Hospital d’Igualada en el curs de 
la llarga malaltia que patí el Josep 
durant mesos i mesos.
No voldríem oblidar cap dels aspec-
tes ja que foren tots. Des del mèdic 
passant per infermeria, rehabilitació, 
espiritualitat I administració. A tots 
ells, moltes gràcies.  És en ocasions 
com aquestes quan ens adonem de 
la professionalitat amb que treballen 
tothora. D’aquí el nostre públic reco-
neixement.

Carta a Josep Jorba Ga-
barró
•• ENRIC SÀNCHEZ URDANGARIN

El nen Josep Jorba Gabarró, recordo 
que sempre em deia: “Quique, no per-
dis mai la curiositat d’un nen”. Així era 
el Sr. Josep.
Diuen que el talent depèn del quocient 
intel·lectual i de com siguem de lles-
tos. És el que s’havia cregut sempre, 
doncs és fals. Resulta que el millor ju-
gador de golf Tiger Woods ho és per-
què s’ha dedicat a entrenar 10 hores 
diàries. El mateix que el primer jugador 
de bàsquet del món. El mateix que Bill 
Gates a la programació d’ordinadors. 
Sense dedicació i esforç no hi ha ta-
lent que valgui.
El Sr. Josep va sortir de dependent 
d’una impremta per fer el que més li 
agradava, no us penseu fer d’empre-
sari! No, tot i que igualment ho va fer 
i amb nota, sinó que es va dedicar al 
món de l’envàs i amb molt esforç vam 
arribar a ser líders al mercat Espanyol, 
gràcies al seu lideratge. 
Treballar al seu costat va ser una ex-

periència fantàstica, a vegades difícil 
de seguir el seu ritme. Recordo l’Em-
balage a París, ningú volia anar amb 
ell, doncs era tot un malson! No para-
va des de les 10 del matí fins a les 5 de 
la tarda, a la fira amunt i avall, pregun-
tant, parlant... També recordo el viatge 
a Cuba, en el qual vam tenir un proble-
ma diplomàtic, doncs dinant amb el Vi-
ceministre de comerç, el Sr. Josep va 
discrepar del sistema polític i vaig ha-
ver de fer servir tota la meva diplomà-
cia per evitar mals majors. Al vespre 
ens van invitar a anar al famós Night 
Club Tropicana i al mig de les diferents 
actuacions van anunciar que un em-
presari molt important i un alt càrrec 
de l’empresa catalana estava de visita 
i demanaven un fort aplaudiment. Ens 
vam aixecar per agrair l’aplaudiment, 
nosaltres érem a una taula prou ben 
ubicada, doncs ens van dir que era la 
taula predilecta de Frank Sinatra i els 
seus companys Dean Martin i d’altres. 
Bé, doncs, el Sr. Josep em va agafar i 
trencant tot el protocol, em va demanar 
que l’acompanyés cap a l’escenari i, ja 
us podeu imaginar! Ballant amb unes 
noies de 18 anys. Cal dir-vos que el 
petit altercat a l’hora del cafè va que-
dar més que substituït per l’actuació al 
Tropicana. Aquest era el Sr. Josep, el 
rei de l’improvisació, però sempre amb 
un fi...
Penseu que més d’una vegada va 
avalar ell personalment la compra d’un 
pis o un cotxe per als treballadors. Vo-
saltres us imagineu anar a la vostra 
empresa a demanar que us avalin per 
la compra de qualsevol cosa?
He volgut fer aquestes quatre ratlles 
per un home insubstituïble, doncs 
no només ha creat riquesa al nostre 
país, sinó que fins i tot, com un bon 
artista, va saber firmar el quadre de la 
millor manera. Jorba com a empresa 
va ser venuda o  comprada, això ja 
no ho sabrem mai, per una empresa 
dels EEUU solvent, la qual en aquests 

moments és líder al món i malgrat que 
ja no som tots els que voldríem ser-hi, 
l’empresa continua donant feina a molt 
gent.
Podria escriure un llibre de totes les 
anècdotes. Recordo que un cop a 
l’any anàvem a fer un dinar amb el 
client més important de la companyia. 
Tenia un menjador a l’empresa amb 
cambrers i tot el personal de servei. El 
Director de compres ens va demanar 
reduir els preus, doncs la competiti-
vitat era molt ferotge i ens demanava 
un petit ajust de preus, i després de 
la conversa vam arribar a uns acords 
pels propers anys. Ja prenent cafè el  
Sr. Josep li va dir al Director de com-

pres: “he pensat que no cal que fem 
un dinar un cop a l’any”. El Director de 
Compres li va preguntar si no havia di-
nat prou bé i el Sr. Josep li va dir: “no, 
no, he dinat molt bé, però he pensat 
que vostè es pot estalviar el cost de 
dinar i jo els ajustos de preus, doncs 
aquest dinar m’ha sortit molt car”...
Com em va dir el seu fill Josep, segur 
que ara des del cel ja està negociant 
amb Sant Josep per enviar les hòsties 
en envasos mecanitzats.
Gràcies Sr. Josep, en nom meu i de 
molta gent que estic segur comparteix 
amb mi la més sincera admiració i re-
coneixement per la feina ben feta, com 
ell sempre ens deia.

Dia 17:JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 18: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 19: MISERACHS/ADZET/ R. Nova, 1
Dia 20: SECANELL./ Òdena, 84
Dia 21: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 22: BAUSILI./ Born, 23
Dia 23: CASAS V/ Soledat, 119

cartes al director

Manca de civisme o deixadesa?

A causa de les obres que han començat aquesta setmana a diversos 
espais del nucli antic de la ciutat d’Igualada s’han hagut de modificar les 
ubicacions d’alguns dels contenidors de residus de la zona, concretament 
els ubicats a la plaça de Sant Miquel i a la plaça del Pilar.
El que és inadmissible és la manca de civisme d’algunes persones de la 
ciutat que, en no trobar els contenidors al mateix lloc de sempre, opten 
per deixar les escombraries al terra o bé en alguna de les papereres del 
mobiliari urbà. No costa res desplaçar-se fins on es troben actualment els 
contenidors i mantenir endreçada la ciutat, que és de tots.



La malaltia diabètica ocular engloba un grup de malalties dels ulls que poden de-
senvolupar-se en les persones amb diabetis.

Les més importants són:
-La retinopatia diabètica
-Les cataractes
-El glaucoma

Totes elles poden provocar pèrdua visual i fins i tot ceguesa .

A Òptica Duran comptem amb un innovador sistema de telemedicina anomenat optretina.
Mitjançant la utilització de retinògrafs no midriàtics us realitzem una sèrie de fotografies del vostre fons 
d’ull i mitjançant els tonòmetres d’aire us avaluem la vostra pressió intraocular.

ÒPTICA DURAN  us parla sobre la MALALTIA 
DIABÈTICA OCULAR

 Tota aquesta informació és enviada als oftalmòlegs d’Optretina (oftalmòlegs especialitzats en retina) 
que en 24 h ens remetran un informe detallat sobre la conveniència o no d’una visita completa al vostre 
oftalmòleg per tal de continuar realitzant més proves.

Ja veieu que no és una patologia sense importància.
Si vostè és diabètic o té antecedents de diabetis familiar i que degut a la seva  falta de simptomatologia 
és una malaltia ocular que passa molt sovint totalment desapercebuda, us recomanem fer visites anuals.
Òptica Duran us ofereix aquest servei de prevenció mitjançant un cribatge a base de fotografies .
Prova totalment innòcua i indolora i que tan sols hi haureu de dedicar 10 minuts del vostre temps.

Demaneu informació sense cap compromís i recordeu que és necessari concertar cita.

Breu explicació de què és la diabetis
La DIABETIS és una malaltia metabòlica en la qual el nivell de glucosa en sang (o sucre en sang)  és  massa elevat.

Hi ha tres tipus de diabetis

·DIABETIS tipus I: aquesta es dóna quan el cos no pot produir insulina. La insulina ajuda al cos a 
utilitzar la glucosa dels aliments per a energia. Per això, aquestes persones necessiten tractar-se 
amb insulina cada dia.

·DIABETIS tipus II: aquesta es produeix quan el cos no produeix suficient insulina o bé no la utilitza 
correctament. Les persones amb aquest tipus de diabetis han de prendre pastilles tot sovint o trac-
tar-se amb insulina. La diabetis tipus II és la més comuna.

·DIABETIS GESTACIONAL: aquesta apareix en algunes dones quan estan embarassades. Augmenta 
el risc de patir al llarg de la seva vida la diabetis tipus II. També augmenta el risc que el fill pateixi 
sobrepès i pugui desenvolupar diabetis.

La RETINOPATIA DIABÈTICA  apareix quan la diabetis deteriora els petits vasos sanguinis de la retina. La 
retina és el teixit sensible a la llum situat en la part posterior dels ulls (necessària per a una bona visió). El 
mal a la retina succeeix  molt lentament, passant inadvertida durant les primeras fases de l’enfermetat.
La retina està formada per vasos sanguinis molt petits que es danyen amb molta facilitat.
Quan una persona presenta  nivells alts de glucosa en sang, provoca el deteriorament d’aquests vasets. 
Primer aquests vasets sanguinis s’inflen i es debiliten. Alguns vasos sanguinis es tapen i no deixen pas-
sar una quantitat suficient de sang.
Si aquest nivell alt de glucosa està combinat, a més a més, amb una pressió arterial alta durant molt de 
temps empitjora molt aquesta malaltia.

De totes elles, la RETINOPATIA DIABÈTICA, és la que mereix una major atenció.

LA SEVA PREVENCIÓ ES VITAL
A qui pot afectar?
Totes les persones amb diabetis o susceptibles de ser-ho corren el risc de patir la malaltia diabètica 
ocular.  Per això és necessari controlar el nivel de glucosa en sang i realitzar controls regulars visuals en 
els casos següents:
·ser diabètic (tant de tipus I com tipus II)       ·ser major de 50 anys
·tenir antecedents familiars de diabetis        ·patir diabetis gestacional
·ser fumador i/o bevedor                                      ·patir un desequilibri metabòlic tal com: hipertensió,                                                                                        
                                                                                           hipercolesterolèmia, anèmia
·ser obès i/o patir apnees del son                     ·patir malalties renals.

La prevenció és vital per a prevenir i detectar qualsevol malaltia ocular.
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   A mitjans de l’any passat l’Assemblea Nacional 
Catalana va iniciar el  desplegament de  la campa-
nya “Signa un vot per la Independència”. Des de 
llavors, han sigut diversos els municipis del territo-
ri català que han organitzat jornades de recollides 
de vots, per incentivar als ciutadans que exercei-
xin el que es coneix com a “dret de petició”. Durant 
el darrer cap de setmana de l’11 i 12 de gener del 
2014 la recollida de vots es va produir per primer 
cop a l’uníson, a tota Catalunya. L’onze i el catorze 
són dues xifres que estan gravades al cors dels 
catalans. No va ser doncs a l’atzar que es triessin 
aquests dos dies per signar massivament, a totes 
les comarques del Principat. Tal com va succeir 
amb la manifestació del 11/09/2012 
i amb la Via Catalana del 2013,  
aquesta nova manifestació identi-
tària i social no passarà desaper-
cebuda fora de les nostres fronte-
res. I quan parlo de fronteres, no 
penso només en els nostres veïns 
del costat. Ho faig mirant amunt i a 
avall; a la dreta i a l’esquerra. Que 
per prudència o discreció alguns 
optin per no opinar, això no vol dir 
que tot el que estem fent no els ar-
ribi. És com una partida d’escacs 
on malgrat no jugar-hi directament, 
no es perden cap dels moviments. 
Mercès a tot el que s’està fent, el 
coneixement de la causa catalana 
s’ha estès arreu. Provoca una sen-
sació d’escepticisme i admiració, a 
la vegada. Fa poc, un habitant d’un 
estat comunitari em va expressar 
obertament que se sentia atret per 
certes “peculiaritats” dels catalans, 
com per exemple, -va dir- “la data 
triada per la majoria de les nacions mundials per 
celebrar la seva diada nacional  commemora una 
efemèride, en canvi, la vostra, és per recordar una 
derrota”. I tenia raó, però per l’altra banda,  reme-
morar aquella pèrdua ens esperona per recuperar 
el que ens van prendre. 
   Des que el vaixell de la independència va salpar 
del port per iniciar el viatge cap a Ítaca, les seves 
veles han hagut de resistir l’ímpetu dels tifons que 

Catalunya signa
EDUARD CREUS ·    educrevi@telefonica.net

l’han volgut arrossegar cap els esculls. Uns vents 
adversos que s’han originat a base  de la dema-
gògia, els  enganys i la por  que, el govern central 
i la resta de plataformes  contraries al dret a deci-
dir han escampat entre els sectors de la població 
que compten amb menys informació i en conse-
qüència, són més sensibles a deixar-se influen-
ciar per tota mena d’equívocs arguments: haver 
de tornar als seus llocs de naixement, risc de no 
cobrar les pensions...  Una cúpula amb discurs de 
garants del diàleg i de la democràcia, però que 
a l’hora d’actuar ho fa utilitzant mitjans indignes: 
amenaces, prohibicions, negació dels drets fona-
mentals...  Aquest temor que s’esmercen en ad-

ministrar és el mateix en què ells s’emmirallen. Si 
tan segurs estan que la immensa majoria no vol la 
independència, aleshores, per què no deixen que 
es pregunti? Si donen per fet que la consulta no es 
farà, llavors, per què organitzar aquest desembar-
cament de ministres que vindran a fer campanya a 
favor del NO? Saben amb certesa que Catalunya 
podria viure sense Espanya, però no a l’inrevés, 
tot i que això no volen ni voldran mai reconèixer-

Voltaire parlava de la Guerra de Successió 
dient “Catalunya pot prescindir de l’univers 
sencer, però els seus veïns no poden pres-
cindir de Catalunya”

Si no heu llegit Candide de François Marie Arouet, 
més conegut com a Voltaire, us el recomano viva-
ment. Oblideu-vos que és una novel·la filosòfica 
escrita al 1759; tot i els més de 250 anys transcor-
reguts, és una lectura molt actual i és molt diver-
tit. Però no pretenc fer crítica literària, sinó parlar 
d’un fet no massa conegut del famós filòsof del 
segle de les llums.
En la seva obra titulada El Segle de Lluís XIV, hi 
ha un apartat que parla de la Guerra de Successió 
i dels catalans en particular. “Catalunya pot pres-
cindir de l’univers sencer, però els seus veïns no 
poden prescindir de Catalunya” diu. D’acord que 
avui, en un món global, aquesta frase ja no és vi-
gent. Ningú no pot prescindir de ningú, i encara 
menys dels veïns, però citant aquest apunt només 

vull ressaltar la importància que Catalunya ha tin-
gut, té i tindrà com a país. La fascinació i admira-
ció que sentia Voltaire per la pàtria de Pau Claris 
ho demostren.
Cito aquest fet per il·lustrar a les ments pensants 
(?) del PP que intenten minimitzar o directament 
anul·lar el discurs dels catalanistes que defensem 
que el nostre país (perquè  Catalunya és un país) 
té, ha tingut i tindrà una HISTÒRIA amb majúscu-

La importància de Catalunya com a país

JOSEP M. RIBAUDÍ ·   Membre de l’ANC 
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ho. 
   I parlant de majories, no es pot obviar el que 
ells anomenen “la majoria silenciosa”, una carta 
que s’han tret de la mànega i que utilitzen de co-
modí davant de qualsevol manifestació a favor de 
l’autodeterminació. El fet de no assistir a una ma-

nifestació o, de no participar en una 
cadena humana no implica estar en 
contra del que es fa. Hi ha moltes 
persones que per edat, mobilitat, 
etc. s’han quedat a casa, però que 
ideològicament i moralment eren 
allà. Amb la campanya “Signa un 
Vot” faran igual. Sense saber el nú-
mero de signatures recollides, diran 
que en són més els que no han sig-
nat. El que probablement passen 
per alt és que signar és a l’abast de 
tothom,  i que el ventall d’opcions 
per fer-ho és molt ample. El paper 
de l’Assemblea Nacional Catalana 
en tot aquest procés cap a al Inde-
pendència és una peça clau. Sense 
el seu empeny no s’hagués iniciat 
la transformació que estem vivint 
des del Setembre del 2012. Un 
dels punts febles de les forces po-
lítiques que ens representen és no 
saber deixar a un cantó les seves 

diferències, i fer un front comú per 
aconseguir la fita que es proposen. La força de 
l’Assemblea no rau en la política, sinó en les arrels 
al territori, el respecte pels principis democràtics i 
pels Drets Humans. 
   Als que estan decidits a continuar posant-nos 
pedres al camí, voldria recordar-los uns versos de 
Jaume Collell: “no capteu el dret de viure, dret que 
no es compra ni es ven; poble que mereix ser lliu-
re, si no li ho donen, s’ho pren”.

les, i si no n’hem pogut fruir sempre amb llibertat 
és perquè hem estat un botí de guerra i com a tal 
se’ns ha intentat anorrear i subjugar amb decrets 
de Nova Planta, tota mena de pressions i prohibi-
cions, des que el 1714 vam perdre la anomena-
da Guerra de Successió, que en realitat era una 
guerra mundial on es lluitava per l’equilibri polític 
d’Europa, guerra que vam perdre perquè els aliats 
ens van abandonar per un intercanvi de cromos, i 
aleshores va passar allò que només fan els ven-
cedors roïns: venjar-se, com es va venjar l’assassí 
Franco quan va guanyar la revolta contra el go-
vern establert. “Qui es venja després de la victòria, 
és indigne de vèncer”, una altra cita de Voltaire. 
Redéu, feu-me cas i llegiu-lo.

Des que el vaixell de la independència va 
salpar del port per iniciar el viatge cap a 
Ítaca, les seves veles han hagut de resistir 
l’ímpetu dels tifons que l’han volgut arrosse-
gar cap els esculls.



   La Revolució Francesa va esclatar perquè el po-
ble estava fart de veure els privilegis de la noblesa 
i la misèria que tenallava a la resta. I al crit de “Lli-
bertat, Igualtat i Fraternitat” van intentar canviar el 
món. Establiren els primers Drets de l’Home que es 
van incorporar al sistema normatiu. Deixaren de ser 
súbdits i es convertiren en ciutadans. En teoria ja no 
hi havia ningú que capriciosament pogués disposar 
de la vida i els béns dels altres. La llei creava unes 
salvaguardes per garantir la llibertat i la igualtat. I al 
ciutadà se li demanava la fraternitat per poder man-
tenir-les.
   Han passat els anys i aquelles idees continuen 
gravades en les pedres, en les monedes i en l’imagi-
nari de França. També s’han escampat arreu i amb 
petites adaptacions s’han integrat en la normativa 
majoritàriament acceptada per tothom. Així formen 
part de les essències fundacionals d’organismes 
com l’ONU. Però a la pràctica el poder ha continuat 
trobant fórmules per seguir gaudint bona part dels 
seus privilegis. 
   Cada dia en tenim exemples. Ara amb la Infanta 
Cristina. Sense voler prejutjar la seva innocència, 
que correspon a altres instàncies, és evident que 
el tracte que està rebent no és el mateix que el de 
qualsevol altra ciutadana. Pot queixar-se que apa-
reix en tots els mitjans de comunicació i patint un 
judici paral·lel. Però això, que és censurable, li passa 

a molta gent. Aquesta desviació de la justícia, que 
abusa de l’anomenada “pena del telediari”, fa mal a 
la majoria dels que en aquest país es topen amb la 
justícia.
   El paper galdós no el fa la imputada, sinó el fiscal 
quan va a la Zarzuela a avisar que no facin el recurs 
contra la decisió del jutge Castro, perquè aquesta 
vegada l’Audiència de Palma ja no es veu amb cor 
per tornar tombar la imputació. Com també el que 
fan els advocats que, davant de la impossibilitat 
d’escapar-se’n, diuen que és la Infanta qui demana 
anar a declarar. O el que fa  la “premsa amiga” re-
colzant aquest posicionament i lloant la imatge d’una 
persona enamorada que actua per amor i que no té 
res a amagar...
   Trist veure tanta manipulació al servei del poderós. 
Sigui qui sigui -i en això s’hi hauria d’incloure el rei, 
si restéssim en un país normal- tots hauríem d’estar 
tractats igual per la justícia. Ningú, per raó del càr-
rec, hauria de declarar al seu despatx. I menys fer 
servir els fiscals, els advocats de l’estat i la Hisenda 
Pública per defensar-los. Perquè són servidors pú-
blics amb una funció diferent i que paguen tots els 
ciutadans perquè els protegeixin.
   Dir que no en sabia res, és un argument que no-
més es pot defensar des del poder. L’advocat Roca-
Junyent juga amb les cartes marcades. Sigui quin 
sigui el procediment, sap que la seva defensada no 

PERE ESCOLÀ

Desigualtats
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   Malgrat que alguns ens ho han volgut fer creure, 
als 40 anys d’edat, un ja no és jove. Com a molt, 
es pot utilitzar l’adjectiu per comparar-se amb 
algú més gran. O per ressaltar la precocitat en 
la consecució d’una fita, reservada habitualment 
per a persones de major edat. Té 40 anys, és un 
President jove. La mateixa edat en el 
futbol, et converteix en un jubilat. La 
sempre sorprenent elecció pontifícia 
allarga la joventut fins a límits estra-
tosfèrics. Té 70 anys, és un Papa 
jove. En tot cas, ningú no dubte que 
entre els 15 i els 25 anys ets jove. 
I, per qüestions biològiques tens uns 
atributs específics. Energia desbor-
dant, ganes de canvi, vitalitat, incon-
formisme, intensitat, etc. Els anys i 
l’experiència ens poden apaivagar 
aquesta força, tot i que podem man-
tenir-la si en tenim voluntat (l’esperit 
jove que en diuen) però ja no brolla 
a dolls de manera natural. 
   Aquests pensaments em van es-
tar rondant el passat divendres 10 
de gener, en el concert del 40è ani-
versari de la Coral Juvenil Xalest al 
Teatre de l’Ateneu. La Xalest, amb 
40 anys a l’esquena, sí que ha acon-
seguit mantenir-se eternament jove. I 
ho ha fet perquè contínuament hi han entrat joves 
que han anat desplaçant els més grans. No totes 
les entitats ho aconsegueixen i, algunes que eren 
joves fa tres dècades, ara ja no ho són. O d’altres, 
sempre s’han acompanyat d’adults (que han creat 
les corresponents AMPES fins i tot) o d’altres han 
desaparegut, senzillament. La Xalest és una enti-
tat jove fins a les últimes conseqüències, perquè 
ells són els membres i gestors de l’entitat. I quan 

Xalest: 40 anys i eternament joves

JOAN REQUESENS ·   

t’acostes als 30, et veus empès per les noves for-
nades que vénen de sota i has de plegar amb la 
resignació d’adonar-te que ja no ets el que eres 
(ep, i no passa res!).
   El caràcter juvenil es manté gràcies a aquesta 
renovació constant que dóna capacitat de reinven-

tar-se a cada volta alhora que es manté l’essència 
que defineix l’entitat: joves, cant, diversió. I això fa 
que cada generació tingui la seva pròpia Xalest. 
El fantàstic concert de divendres va ser desbor-
dant i aclaparador per públic i antics cantaires. Per 
aquests darrers, en un primer instant semblava no 
reconèixer-s’hi, però a mesura que avançava l’ac-
te, s’evidenciava que el substrat es manté intacte. 
Un antic cantaire afirmava, “la Xalest era un es-

plai”, fent referència a un tret lúdic suposadament 
esvaït. Però l’actual director sorprès replicava, 
“qui diu que la Xalest no és un esplai?”. 
   Entitats com la Xalest són de les millors coses 
que tenim a Igualada. I no sé si en som prou cons-
cients. Que més de mig centenar de joves optin 

per trobar-se cada divendres per anar 
a cantar és tan normal com inexpli-
cablement paranormal. Des de la 
llunyania algú seria capaç de definir-
ho com l’excepció, però vist des de 
prop és un punt de trobada de joves 
d’Igualada (i comarca) que han esco-
llit la música com a fil conductor per 
compartir moment únics i excepcio-
nals que deixen empremta. I com a 
joves de debò transmeten aquesta 
energia desbordant inherent, indis-
sociable i indissimulable. Són el que 
són. Joves. Amb les imperfeccions 
necessàries, l’autenticitat, els nervis 
de dalt l’escenari i l’explosió d’alegria 
quan s’ha aconseguit l’objectiu. 
   Xalest vol dir alegre, divertit. Un 
adjectiu masculí que, precedit de la 
forma femenina de l’article han aca-
bat donant la marca de l’entitat. La 
Xalest. Sense saber-ho ni voler-ho 

possiblement han matat ‘la comèdia 
del desdoblament masculí i femení’ que denuncia 
la filòloga Maria Carme Junyent. Un acte inconsci-
entment trencador que defineix insubornablement 
la coral.
   El pòsit que deixa i ha deixat la Xalest a la ciutat 
en quaranta anys d’activitat segur que ens fa una 
ciutat millor. Més alegre, formada, cultural, vital. 
Siguem-ne plenament conscients i fem-ne motiu 
de legítima estima cap a nosaltres, Igualada.

anirà a la presó. En realitat és una pantomima de 
judici, malgrat els esforços del jutge instructor que 
quan tothom li diu que no hi ha res va detallar en 
dues-centes pàgines demolidores, que expliquen fil 
per randa tot el que hi ha. 
   A l’estranger es pregunten que vol dir la ‘doctrina 
Botín’ -un altre bon exemple de desigualtat- i quines 
són les diferències entre una persona, en teoria uni-
versitària, amb bona qualificació professional (que 
es guanya un gran sou a la Caixa i que això els ha 
permès anar a viure a Washington i a Ginebra i a 
obtenir diners per adquirir el palauet de Pedralbes 
i que ara diu que no ‘entén de números’) i qualse-
vol tenedor d’unes “preferents” de caixes i bancs, a 
qui els tribunals diuen que no tenen dret a reclamar 
res, perquè no poden al·legar ignorància, enganyats 
pels seus assessors bancaris i haver signat els do-
cuments només tenint estudis de secundària. 
   Hi ha situacions provocadores, que demanen a 
crits que s’acabin els anacronismes i les injustícies. 
Qui li agradi continuar sent vassall, que segueixi ri-
ent les gràcies del poder. Però els que vulguin ser 
lliures i ser tractats com iguals, s’ho hauran de gua-
nyar. En castellà diuen que: “Dios dijo que debíamos 
ser hermanos, pero no primos”. I les coses sols can-
vien si es volen canviar.
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Els joves ocupants de l’antic 
Casal Interparroquial d’Igua-
lada al passeig Verdaguer, ba-
tejat amb el nom “Espai pels 
Somnis”, han iniciat una cam-
panya per aturar el desallot-
jament, anunciat pel jutge pel 
proper 13 de febrer, davant la 
denúncia penal efectuada pel 
Bisbat de Vic, propietari del 
recinte. 
Els joves van organitzar dis-
sabte un vermut amb un con-
cert d’en Primo Zon i es van 
recollir signatures de suport al 
Casal. Al llarg de la setmana 
també s’ha rebut el suport del 
Diputat del Parlament de Cata-
lunya David Fernández (CUP) 
que va afirmar que “quan l’es-
peculació és un desert i no 
ens deixen ni viure lliurement, 
el què cal fer és ocupar el fu-
tur i construir un espai on els 
somnis siguin possibles”.
Els ocupants segueixen expli-
cant que el “Casal Autogesti-
onat d’Igualada” va iniciar-se 
“com a reivindicació d’espais 
per als projectes del jovent 
de la ciutat”, i insisteixen que 
“d’ençà de la ocupació hem in-
tentat iniciar processos de di-
àleg amb l’ajuntament d’Igua-
lada i el bisbat de Vic però 
malauradament no han donat 
gaires fruits, de manera que 
el proper 13 de febrer haurem 
d’entomar el desallotjament 
de l’espai per ordre judicial”.

Avui, assemblea 
oberta a tothom
El proper acte serà avui diven-
dres 17 a les 19:30 amb una 
assemblea oberta a la ciutat 
per parlar del desallotjament.
En l’assemblea s’exposarà 
la situació actual del projec-
te, un resum de les activitats 
que s’estan duent a terme, i 
“un breu debat comú per tal 
d’afrontar aquestes setma-
nes prèvies al desallotjament 
i també els de després (com 
ens hem de posicionar els jo-

L’alcalde emplaça els joves ocupants del Casal 
a abandonar l’espai abans d’iniciar el diàleg

Els locals de l’antic Casal Interparroquial són propietat del Bisbat de Vic, i ocupats des del passat estiu.

Igualada

Els joves han 
organitzat per avui 
divendres al vespre 
una assemblea ober-
ta per parlar del 
desallotjament, 
anunciat pel proper 
13 de febrer
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ves? Quines activitats de su-
port podem fer? Quin paper 
juguem la resta d’entitats de 
la ciutat i la comarca? Què us 
podem oferir des de l’espai 
pels somnis a les entitats?”, 
expliquen en un comunicat.
Els joves també han redactat 
un manifest-carta per donar 
suport al projecte de l’espai 
pels somnis a través de les 
xarxes socials, per fer-la arri-
bar l’ajuntament d’Igualada i el 
bisbat de Vic. 
En la carta es recorda que 
l’espai va crear-se el 1961 
per Mossèn Còdol finançat a 
base d’aportacions particulars 
d’igualadins i d’igualadines 
que aleshores “van construir 
un punt de dinamització so-
cial, cultural i esportiva”. La 
voluntat dels joves “és tornar 
a donar-li vida i de crear col-
lectivament un nou punt de 
trobada que permeti la realit-
zació de projectes socials, cul-
turals, de formació i de debat”. 
Els joves expliquen que, de 
moment, han fet tasques de 
neteja i adequació de les 
instal·lacions: “treure males 
herbes, treure ferralla dels pa-
tis, pintar i netejar les sales, 
arreglar la instal·lació elèctri-
ca,...; , i per altra banda s’ha 
creat un centre social que, de 
moment, és la seu de cinc en-
titats igualadines i que, paral-
lelament a les activitats habi-
tuals (assemblees, xerrades, 
concerts...) aglutina projectes  
com La botiga gratuïta, on la 
gent pot agafar i deixar roba 
que ja no usi de manera gra-

tuïta, o La Xarxa d’aliments, 
espai per recollir aliments que 
es fan malbé als comerços 
igualadins i aprofitar-los”.

L’Ajuntament ja va oferir 
dos espais als joves
Per la seva banda, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, ha 
explicat “que aquest grup de 
joves ja va venir a demanar a 
l’Ajuntament, abans d’ocupar 
el Casal, que els oferíssim un 
espai on poder desenvolupar 
els seus somnis, i el que vam 
fer va ser oferir-los dos espais, 
la Kasena i l’antiga Ludoteca, 

però van dir que no omplia 
les seves aspiracions. Volien 
les claus, l’espai tot per a ells, 
tot l’any, i això no pot ser, són 
llocs municipals, de tothom 
i per a tothom. Ens devem a 
tots els igualadins, no només 
amb aquests joves”. 
Castells afegeix que “nosaltres 
no creiem en les ocupacions, 
hem de respectar la legalitat, 
no és una bona manera de 
fer les coses. Crec que abans 
d’ocupar l’espai haurien d’ha-
ver parlat amb la propietat. 
Hagués hagut la possibilitat 
d’arribar a un acord, no s’ha-

guessin mostrat intransigents. 
Tal i com està la situació, és 
lògic que la propietat hagi de-
nunciat l’ocupació, perque si 
allí dins algú pren mal, la culpa 
seria del Bisbat de Vic. Jo ha-
gués parlat abans de rebentar 
els panys i canviar les claus”.
Des de l’Ajuntament ja es diu 
que “tan bon punt l’edifici sigui 
desallotjat per qui no l’ha ocu-
pat legalment, l’Ajuntament 
s’oferirà per iniciar converses 
amb aquests joves. No podem 
ara obrir les portes a parlar 
amb qui no està complint la 
llei”. L’alcalde Castells és clar: 
“emplaço els ocupants a que 
abandonin l’ocupació i imme-
diatament que això es faci, 
l’Ajuntament mirarà d’iniciar 
el diàleg que sigui convenient 
per mirar de resoldre aquest 
problema, i que no ho sigui 
per ningú”.

L’Ajuntament troba 
“lògic” que la 
propietat hagi 
denunciat els 
ocupants

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
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La Veu de l’Anoia ja va avan-
çar-ho en la seva edició del 22 
de novembre passat: el tan-
cament dels cinemes Kursal 
era qüestió de dies. Efectiva-
ment, la direcció de l’empresa 
Cía Regional de Espectáculos 
SA, propietària dels Kursal, 
va decidir tancar ahir dijous 
al vespre. Amb aquesta acció, 
s’acabaven 43 anys de Kursal 
a Igualada, i també, de retruc, 
el cinema a la ciutat. La deci-
sió comporta també la baixa 
dels cinc treballadors.
Ja la setmana passada, els 
responsables de les sales van 
decidir repetir la mateixa car-
tellera de la setmana anterior, i 
el personal va rebre la precep-
tiva carta d’acomiadament. El 
final, doncs, era imminent. Un 
grup d’igualadins, a través de 
les xarxes socials, va convo-
car a corre-cuita un adéu al 
Kursal assistint a la darrera 
sessió, ahir a les 10 de la nit.

Crisi del cinema
El tancament de Kursal -i de 
fa uns anys, el Saló Rosa, 
també de la mateixa empresa- 
va del tot lligat a la crisi que 
viu el cinema, agreujada per 
l’augment de l’Iva al 21%. A 
més, les productores gairebé 
han obligat a les empreses de 
cinema a digitalitzar els seus 
aparells de reproducció, una 
inversió que no tothom pot fer, 
com és el cas d’Igualada. Això 

Cinemes Kursal, al carrer Sant Magí.

El tancament, que va 
avançar La Veu de 
l’Anoia fa setmanes, 
va lligat a la 
digitalització de les 
sales, que l’empresa 
no pot endegar

Ahir van tancar els cinemes Kursal, després 
de 43 anys de funcionament a Igualada

ja ha ocasionat el tancament 
de moltes sales a Espanya, ja 
que cada vegada és més difí-
cil aconseguir una còpia en el 
clàssic format de 35 mm, que 
és el que s’utilitza a Kursal.
Els cinemes del carrer Sant 
Magí tampoc han pogut ade-
quar-se als nous temps. De 
fet, la darrera remodelació va 
fer-se el 1990, quan es van 
obrir les tres sales actuals. 
L’obertura de sales 3D, més 
modernes i millor adaptades, 
i amb més oferta, a Abrera, 
Vilafranca, Manresa o fins i tot 
Barcelona, van provocar una 
fugida de clients. Tot i això, la 
crisi també ha arribat a aques-
tes sales, que han hagut de 
reduir plantilla, entre d’altres 
mesures. Definitivament, sem-
bla que la gestió de les sales 
de cinema anirà quedant en 
poques mans, grans em-
preses que arriben a millors 
acords amb les productores, i 
amb prou muscle com per fer 
inversions necessàries, i sem-
pre en grans nuclis de pobla-
ció...
Amb l’adéu definitiu del Kur-

sal, Igualada i l’Anoia es que-
den sense sales d’estrena, 
i sobreviu únicament el petit 
cine de Tous i les sessions del 
Cineclub de l’Ateneu Igualadí. 
Res a veure amb l’època en 
què gairebé cada poble tenia 
el seu cinema, o quan a Igua-
lada convivien diferents sales, 
algunes d’elles mítiques com 
el Rex o el Mundial.
Fa uns anys, es van fer fins a 
set projectes diferents per si-
tuar un multicinemes a la Con-
ca d’Òdena, concretament a 
Igualada, Òdena o Santa Mar-
garida de Montbui. Cap d’ells 
va veure la llum, sempre per 
motius econòmics.
Grans empreses del sector 

com Lauren Cinemas o Ci-
nesa van interessar-se en el 
seu moment, però això avui ja 
és aigua passada. Els espais 
on es volia ubicar un multici-
nemes eren els terrenys avui 
ocupats pel Mercadona a 
Montbui, o bé el que havia de 
ser l’outlet d’Scorpia, projecte 
lligat a la venda d’habitatges 
que, amb la crisi actual, és im-
possible.

Rumors sobre el futur
Els cinemes Kursal ocupen un 
espai de 4.000 metres qua-
drats en ple centre de la ciu-
tat, quelcom que, fa només 
uns anys, en plena bombolla 
immobiliària, seria considerat 

una autèntica mina d’or. Tot i 
així, en els darrers dies s’han 
disparat els rumors sobre el 
futur d’aquest espai, tots ells 
abocats a un ús comercial. 
Des de l’Ajuntament ja s’ha 
apuntat que, tal i com tipifica el 
Pla General d’Ordenació Ur-
bana vigent, tots els terrenys 
on s’ubiquen els cinemes te-
nen la categoria destinada 
a “equipaments”. Qualsevol 
canvi requeriria l’aprovació 
del ple municipal i, de tirar-se 
endavant, l’operació hauria de 
comportar un benefici públic 
per a la ciutat com a contra-
partida, com ja s’ha fet en al-
tres casos similars.

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA
ET PORTEM A LA PASSIÓ DʼESPARREGUERA

Reserva la teva plaça a la Veu de lʼAnoia
publianoiadisseny@gmail.com - C/ Retir 40, Igualada - Telèfon: 669 485 500

Espectacle + Ruta de la ceràmica + Menú + Transport

Espectacle + Transport 32 €

42 €

DIA SENCER: 16 de MARÇ i 4 de MAIG de 2014

NOMÉS ESPECTACLE: 26 dʼABRIL de 2014

Diferents punts de sortida des dʼIgualada
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La crisi al PSC s’està deixant 
notar, i de quina manera, a 
Igualada. Alguns militants iŀ-
lustres, com Antoni Dalmau o 
Antoni Pàmies, ja han aban-
donat les seves files. D’al-
tres, menys coneguts, també 
han optat per seguir el mateix 
camí. L’actitud de Pere Na-
varro no agrada més enllà de 
l’àrea metropolitana, i moltes 
són les veus que ja no tenen 
cap raó per restar en silenci. 
El grup municipal del PSC ja 
va votar recentment a l’Ajunta-
ment una moció que defensa-
va el dret a decidir. No era la 
primera vegada que mostrava 
públicament que el que passa 
darrerament al carrer Nicara-
gua -o a Madrid- no agrada. 
La votació d’ahir al Parlament 
ha estat una nova gota que fa 
vessar el vas de la paciència 
dels socialistes igualadins. 
N’hem parlat amb Xavier Fi-
gueres, un destacat militant, 
exprimer secretari del PSC-
Igualada, regidor i conseller 
comarcal, i secretari d’organit-
zació del PSC Anoia.

Què pensa, quan veu tot 
l’enrenou d’aquesta setma-
na?
És un trasbals emocional im-

Xavier Figueres, regidor, conseller comarcal i secretari d’organització del PSC Anoia.

Crisi oberta al PSC

“El PSC de la comar-
ca és diferent, per-
què les direccions 
d’Igualada i de la 
comarca són molt 
diferents. La nostra 
base electoral i social 
està canviant, i n’hem 
de ser conscients. Ha 
d’influir en el model 
del nostre discurs”

Xavier Figueres: “El PSC hauria d’estar al costat 
de la majoria social d’aquest país”

portant. Veig que allò que ha 
representat sempre el projecte 
dels socialistes de Catalunya, 
vertebrador del catalanisme 
polític, ja no és el mateix. És 
una dificultat afegida a l’hora 
de continuar desenvolupant 
activitat política. Realment, el 
que estem fent és un exercici 
de resistència, en l’actualitat. 
Entenc que el PSC va més 
enllà d’una direcció, represen-
ta uns ideals i una trajectòria. 
Ara hi ha un punt d’inflexió, in-
oportú, en un moment en què, 
més que mai, la gent està par-
ticipant de l’activitat política i 
està reclamant una cosa. 
Però al Parlament no ho 
veuen així, els seus com-
panys.
El PSC, per raons democràti-
ques, hauria d’estar al costat 
de la majoria democràtica del 
Parlament de Catalunya, i li 
diria que més enllà d’això, de 
la majoria social del país que, 
avui, s’expressa de forma molt 
clara. La gent vol votar. Ens 
costa molt d’entendre aquesta 
situació, i per això en el nostre 
àmbit, com el municipal, ens 
manifestem de forma clara, 
sense complexos, després 
d’haver-ho debatut i decidit 
amb els militants.
L’actitud de Navarro en 
aquest tema, pesa més que 
la seva, quan volta per la 

comarca com a responsable 
d’organització del partit? 
Realment hi ha tanta divisió 
al PSC?
Jo crec que el PSC és més 
plural del que la direcció re-
presenta, fins i tot més plural 
del que una àmplia majoria 
va decidir en la darrera reunió 
del Consell Nacional. La prova 
és que fa pocs dies a Vilano-
va i la Geltrú tots els regidors 
del PSC van votar la mateixa 
moció que fa poc també vam 
votar nosaltres a Igualada, o 
que aquest tema està creant 
fractures a molts municipis. 
Avui dia, en l’era de les noves 
tecnologies, el nostre partit 
hauria de liderar un canvi en la 
forma de fer política. A Catalu-
nya la gent s’està mobilitzant 
des de diversos àmbits, i el re-
ferent és l’Assemblea Nacio-
nal. Aquesta efervescència de 
la política des de moviments 
més transversals, han provo-
cat una sacsejada, i els partits 
polítics encara estem groguis, 
el meu i els altres. Aquest mo-
ment que vivim genera espais 

d’interdependència, i això su-
pera tots els límits. Malaura-
dament, la direcció del nostre 
partit té la seva agenda políti-
ca, segurament molt condicio-
nada pel PSOE.
I això no li passarà factura 
en el seu electorat?
Ho veiem amb molta preocu-
pació. No oblidem que el nos-
tre electorat és el que va fer 
possible l’any 2003 la victòria 
de Pasqual Maragall, i ara es-
tem a molt menys de la meitat 
d’aquells vots. Ens hauríem 
d’aturar a pensar per què...
I quin és el proper pas?
Sens dubte aquest país neces-
sita una opció nítidament d’es-
querres, clarament alternativa, 
amb vocació de majoria, i per 
a que això sigui possible ha 
d’ocupar un espai central en 
la política. Entenem que l’ac-
tual direcció està renunciant 
a ocupar aquest espai central 
del catalanisme. Amb el PSC, 
o sense el PSC, aquest espai 
s’acabarà configurant. Veig, 
doncs, que els socialistes te-
nim un repte majúscul. O el 
PSC sap interpretar el movi-
ment social que hi ha al carrer 
i rectifica per connectar de nou 
amb el sentiment majoritari, o 
el nostre espai polític i social 
l’ocuparan altres. Nosaltres 
estem en la línia de recuperar 
l’espai, i per això les nostres 
decisions s’han fet amb con-
vicció.
I si això que diu no passa?

Doncs miri, el PSC ja ve de 
la fusió de diferents sensibi-
litats del socialisme. Ara és 
un moment de concentració, 
i no de dispersió, però ma-
lauradament... si es continua 
mantenint en el temps aques-
ta estratègia, per alguns ens 
serà difícil mantenir l’actual 
compromís. Estem patint. Mai 
renunciarem a les nostres 
conviccions, precisament les 
mateixes que en el seu mo-
ment ens van fer prendre la 
decisió de militar al PSC.
Aquesta reflexió que fa, 
també és compartida al PSC 
de l’Anoia?
El PSC de la comarca és di-
ferent, perquè les direccions 
d’Igualada i de la comarca són 
molt diferents, però més enllà 
d’això, el criteri que ha fet evo-
lucionar la societat catalana és 
també fruit i reflex de l’aporta-
ció del socialisme. Miri, la nos-
tra base electoral i social està 
canviant, i n’hem de ser cons-
cients. Ha d’influir en el model 
del nostre discurs... L’indepen-
dentisme està creixent en mu-
nicipis on mai ningú ho hagu-
és pensat fa uns anys. Pobles 
on el PSC ha guanyat les elec-
cions municipals. Hi ha molta 
gent que pensa que el model 
de relació que hem tingut amb 
l’estat ha arribat al seu punt fi-
nal, i que s’ha de construir un 
altre model. I tenim molt clars 
els números en els municipis 
on tenim representació, també 
pensen així molts dels nostres 
votants. Hauríem de represen-
tar el sentit de la ciutadania, no 
només de la nostra militància. 
Els militants també haurien de 
mirar amb perspectiva aquella 
funció social que el partit fa. 
La crisi de la marca PSC farà 
que repetiu a Igualada la fór-
mula de l’Entesa en les prò-
ximes municipals?
Repeteixo que la societat, 
també la de l’Anoia, està de-
manant una nova manera de 
fer política, tant a nivell naci-
onal com social. Hem de ser 
generosos amb la creació de 
candidatures que facin reali-
tat alternatives allí on estem a 
l’oposició. Utilitzarem totes les 
fórmules possibles.  

“Si es continua 
mantenint en el 
temps aquesta 
estratègia, per alguns 
ens serà difícil 
mantenir l’actual 
compromís. Estem 
patint”

“En les properes 
eleccions municipals, 
hem de ser genero-
sos amb la creació 
de candidatures que 
facin realitat alterna-
tives allí on estem a 
l’oposició”

“Malauradament, la 
direcció del nostre 
partit té la seva 
agenda política, 
segurament molt 
condicionada pel 
PSOE. Ens preocupa 
que això passi 
factura en el nostre 
electorat”

unió comercial de 

GASOILS

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

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

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili
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L’empresa Fontanellas i Mar-
tí SA va presentar divendres 
concurs de creditors al jutjat 
mercantil número 2 de Bar-
celona que dirigeix el jutge 
Alberto Mata. La coneguda 
adoberia igualadina -la més 
important del sector a la capi-
tal de l’Anoia- ha declarat un 
passiu de 26 milions d’euros, 
en un 90% concentrat en enti-
tats financeres, sobretot Ban-
co Santander, BBVA i el banc 
basc Kutxa- i ha expressat la 
seva voluntat de continuar 
a través d’un comunicat. Tot 
i això, des de la direcció de 
l’empresa no s’ha volgut apor-
tar aquesta setmana cap més 
informació.
Segons fonts judicials, la di-
recció no hauria pogut arribar 
a un acord amb els bancs per 
poder refinançar el seu deute, 
acumulat a conseqüència de 
la inversió que va fer-se per 
obrir una fàbrica al Vietnam. 
L’any 2012, Fontanellas va 
facturar 45 milions d’euros, 
però l’any passat les seves 

Seu de l’empresa Fontanellas i Martí SA a Igualada.

La majoria del 
personal, en 
assemblea, va 
acceptar l’expedient 
de “suspensió de 
pagaments”, que 
s’allargarà durant 
tot l’any

L’adoberia Fontanellas i Martí SA presenta concurs 
de creditors, que comportarà l’adéu a 50 treballadors

vendes van caure fins als 26 
milions. 
L’expedient de concurs de 
creditors ha estat gestionat 
pel bufet d’advocats Pedrosa 
Lagos, de Barcelona.
L’adoberia es va fundar l’any 
1954. Amb el temps es va 
especialitzar a elaborar pells 
de gamma alta, per subminis-
trar a fabricants de sabates, 
bosses de mà i productes de 
marroquineria de primeres 
marques. Aquesta estratègia 
li havia permès fins ara tram-
pejar la crisi, que en els últims 
anys ha acabat amb més del 
80% de les empreses d’ado-
bats que es concentraven a 
Osona i l’Anoia. La firma obté 

el 60% de les seves vendes 
de l’exportació, en bona part 
gràcies a la seva implantació 
al Vietnam, però amb la crisi 
ha tingut una caiguda de les 
seves vendes a Espanya que 
el mercat exterior no ha acon-
seguit compensar, i un dete-
riorament més important dels 
marges. 

Diàleg amb els treballadors
No sembla que aquesta situ-
ació s’hagi fet sense escoltar 
els treballadors. El sindicat 
CGT té majoria de representa-
ció en el comitè d’empresa i, 
segons apunta el seu secreta-
ri general, Ricardo Merino, “hi 
ha hagut diàleg. De fet, hem 
pogut saber de l’expedient 
de  concurs de creditors des 

de fa temps, i els treballadors 
van acceptar-lo per majoria en 
assemblea. Hi ha la voluntat 
de l’empresa de continuar, i la 
càrrega de feina és abundant”. 
La plantilla de Fontanellas i 
Martí SA és de 150 persones, 
el 80% de les quals treballen 
a la fàbrica de 16.000 metres 
quadrats que hi ha al barri del 
Rec. 
El pla de viabilitat que ha 
presentat al jutjat inclou una 
reducció d’ocupació, tant de 
personal d’administració com 
de fàbrica, per ajustar l’estruc-
tura empresarial a la caiguda 
de marges i de vendes. Això 
afectaria a 50 persones. Se-
gons la CGT, el pla recull que 
5 d’elles són jubilacions, 10 
llocs de treball es recol.loca-
rien a Vidal Bosch SA (propi-
etat de la mateixa firma) i els 
30 restants serien baixes vo-
luntàries. “Ja hem parlat amb 
l’empresa i, en principi, si res-
pecten el que han dit, no hi 
hauria cap problema. Però en 
cap cas la CGT acceptarà que  
es facin acomiadaments a la 
lleugera”, ha explicat Merino.
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Carme Forcadell, presiden-
ta de l’Assemblea Nacional 
Catalana va ser dissabte a 
Igualada per donar suport a la 
campanya “Signa un vot per la 
independència” que el passat 
cap de setmana va viure la 
primera jornada de recollida 
massiva a nivell nacional.
El teatre de l’Ateneu es va 
omplir a vessar per escoltar 
Forcadell. La presidenta de 
l’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) va animar els igua-
ladins: “els catalans tenim un 
repte i alhora un privilegi per-
què som hereus del treball de 
generacions passades, qui 
van lluitar pel mateix que no-
saltres sense poder veure-ho. 
En breu nosaltres ho farem 
possible”. 
Forcadell, en un llarg discurs 
de quasi una hora de durada 
però un xic reiteratiu, va afegir 
que “no hem de caure en pro-
vocacions, no hem de defallir 
i hem de continuar la nostra 
tasca amb el tarannà que ens 
caracteritza: treball, perseve-
rança i sobretot sense caure 
en provocacions. No estem 
fent res malament, no incom-
plim cap llei o norma. Nosal-
tres defensem a les urnes allò 
que ens van arrabassar ara fa 
300 anys amb la força de les 
armes”.
La presidenta de l’ANC va 
continuar afirmant que “el po-
ble de Catalunya estarà segur 
a l’alçada del moment, com 
també la comarca de l’Anoia, 
qui ha participat activament en 
totes les escomeses que ha 
proposat l’ANC: la gran ma-
nifestació de l’11 de setembre 
de 2012, la cadena humana 
del 2013 i enguany, el 2014, 
omplirem les urnes!”
Durant el cap de setmana més 
de 300 voluntaris van partici-
par en la campanya de reco-

Molts igualadins i anoiencs van voler escoltar Carme Forcadell, dissabte a l’Ateneu. Fotoa: Jordi Puiggròs

El nou espai de 
tertúlies Dimarts de 
Diàlegs s’estrena 
parlant de la pobresa 
i la caritat

Carme Forcadell anima a “resistir” en el procés 
sobiranista davant un Ateneu ple a vessar

REDACCIÓ / LA VEU

El nou espai de tertúlia so-
bre Igualada, DdD (Dimarts 
de Diàlegs), es va estrenar 
aquest dimarts amb un debat 
sota el títol “La caritat resol 
la pobresa?”. La convocatò-
ria va omplir la Sala de Socis 
de l’Ateneu Igualadí i prop de 
70 persones van participar de 
l’acte, on el públic hi va tenir 
un fort protagonisme tot ocu-
pant la major part del temps 
de l’acte. Es va parlar de ca-
ritat, solidaritat, distribució de 
la riquesa, justícia social, lluita 
contra la desigualtat, augment 
d’impostos als més rics i frau 
fiscal, baixos salaris que no 
garanteixen no caure en la 
pobresa, consciència social, 
la possibilitat d’instaurar una 
renda mínima garantida ciu-
tadana i altres conceptes rela-
cionats amb la temàtica de la 
tertúlia.
La intervenció inicial, de 15 
minuts, i que va servir per con-
textualitzar el debat va anar 
a càrrec del coordinador de 
Creu Roja Catalunya i mem-
bre de la Taula del Tercer Sec-
tor i el Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars 
de la Generalitat, Enric Morist. 
En un diàleg-entrevista amb el 
coordinador de DdD, el perio-
dista igualadí Jordi Cuadras, 
Morist va explicar ràpidament 
quina és la situació de pobre-
sa a Catalunya, les iniciatives 
que hi ha en marxa i va apun-
tar que “en aquests moments 
estem tapant forats a la situ-
ació d’emergència social, que 
és l’avantsala de la catàstrofe 
social”. També va afirmar que 
“tardarem 75 anys a recuperar 
el ritme del 0,3% de creixe-
ment que hi havia abans de la 
crisi”.
Acte seguit es va passar a 
conèixer la feina que fan les 
entitats d’Igualada d’ajuda als 
més vulnerables amb la inter-
venció del director de Càritas 
Anoia, Joan Farrés i del vice-
president de Creu Roja Anoia, 
Jordi Morist. Entre les dades 
que van explicar, destaca que 
en aquests moments 900 igua-
ladins mengen gràcies al Banc 
de Queviures i que hi ha en-
tre 15 i 18 igualadins dormint 
al carrer, que també reben 
ajuda. El públic es va sumar 
ràpidament a la tertúlia i es 
van apuntar diferents visions i 
solucions a partir d’expressar 
l’opinió majoritària de que la 
caritat no resol la pobresa.
Després de la primera sessió, 
DdD, vol agrair a tot el públic 
la seva assistència.

llida de “vots” en 29 municipis 
de la comarca. Segons l’or-
ganització, els anoiencs “van 
participar activament”. 
A Igualada existien onze punts 
de recollida repartits per la 

ciutat a fi d’arribar a la ma-
joria de barris. En la majoria 
de poblacions la recollida es 
feu el dissabte i el diumenge 
i en alguns d’ells s’acompanyà 
d’actes informatius, com a l’Al-
ta Anoia.
La valoració de la recollida 
que es fa a nivell comarcal “és 
positiva”, tenint en compte que 
“fa tant sols dos mesos que 
s’està implantant el projecte a 
l’Anoia i s’han fet vàries reco-
llides, les quals han deportat 
una quantitat bona de signa-
tures. Comptem amb nuclis en 
gairebé tots els pobles i tres-

cents voluntaris implicats en el 
projecte”.
L’ANC recorda, però, que la 
campanya “Signa un vot per 
la independència” continua en 
peu fins el mes de maig, data 
en la qual es voldria tenir un 
gruix molt important de signa-
tures per lliurar-les al Presi-
dent de la Generalitat i que li 
serveixen d’aval per declarar 
la independència de Catalu-
nya. Per estar assabentats de 
com avança la campanya i els 
llocs i dies de recollida podeu 
consultar signaunvotanoia.
wordpress.com

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

- Legalització de cellers.
- Plans de gestió forestal.
- Direcció tècnica forestal.
- Legalització de fonts i pous.
- Termenals, cadastre i registre.
- Certificat d'eficiència energètica.
- Venda de finques.

26
 a

ny
s d

'e
xp

er
iè

nc
ia

.

GIRBAU
Oficina tècnica agrícola i forestal

www.girbauconsulting.com

S.A.

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES

EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30
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Igualada viu un any més la 
Festa de Sant Antoni Abad, 
la dels “Tonis”, una efemèri-
de que des de fa més de cent 
anys organitza amb tota la 
iŀlusió possible l’Antic Gremi 
de Traginers. El seu punt més 
àlgid, el més esperat, serà el 
proper diumenge amb els po-
pulars Tres Tombs. 
Les activitats van iniciar-se el 
dijous 9 de gener a les 7 de 
la tarda a la Biblioteca Central 
d’Igualada, amb la presenta-
ció del llibre Contes de Tragi-
ners de l’autora i il·lustradora 
Maria Àngels Gual i Aribau.
El divendres al migdia es va 
fer el repic de campanes i dis-
par de morterets anunciant 
l’inici de les festes d’enguany. 
Al vespre, al Saló de Sessi-
ons de l’Ajuntament d’Iguala-
da, presentació de les Festes 
Gremials, Banderers i procla-
mació de les Pubilles.

Banderers i pubilles
Els banderers d’enguany se-
ran ANÍSIA TARDÀ I SOLÀ, 
portadora de la bandera petita 
i ISIDRE QUINTANA I SOLÀ, 
portador de la bandera gran.
Pel que fa a la pubilla, aquest 
honor correspon a MARTA 
MARIMON I CASTELLTORT, 
acompanyada de les seves 
dames d’honor LAURA MA-
RIMON I CASTELLTORT i 
MARIA MARIMON I CASTE-
LLTORT.
L’acte acadèmic va anar a càr-
rec de Joan Paradell i Solé, 
organista titular de la Capella 
Musical Pontifícia.
Aquest és el calendari d’activi-
tats previstes fins al final de la 
festa, a partir d’avui divendres 
17.

La festa de Sant Antoni a Igualada viurà diumenge 
el moment més esperat amb els Tres Tombs

Els tres tombs
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DIVENDRES, 17 DE GENER
A les 10 del matí i des de casa 
del banderer ISIDRE QUIN-
TANA I SOLÀ, portador de la 
bandera gran i situada al c/ 
Pare Tous Soler, 21, s’anirà 
a buscar la bandera petita, 
portada per ANÍSIA TARDÀ I 
SOLÀ, situada a l’Avinguda 
Balmes, 34, acompanyats per 
la Banda de Música d’Iguala-
da i pels Trabucaires iguala-
dins “Els Voladors”, ens dirigi-
rem a l’arxiprestal Basílica de 
Santa Maria.
A les 11 del matí, es celebrarà 
el Solemne Ofici concelebrat 
pels rectors de Sta. Maria, So-
ledat i Sagrada Família, amb 
la típica benedicció de panets.
Hi participaran amb els seus 
cants la Schola Cantorum 
d’Igualada. Al finalitzar es can-
taran els goigs del Sant.
En sortint s’acompanyarà a 
les banderes al seu domici-
li. Davant de l’Ajuntament i a 
casa de cada banderer s’ofe-
rirà el “Ball de Bastons” a càr-
rec de la colla “Ball de Bastons 
d’Igualada”.
A dos quarts de nou del ves-
pre concert coral a l’auditori 
del Museu Municipal a càrrec 
de la Coral de Santa Maria en 
motiu del seu 75è aniversari. 
 
DISSABTE, 18 DE GENER
A les 6 de la tarda, comença-
rà la tradicional cercavila pels 
carrers de la ciutat.
A l’arribada a casa dels ban-
derers, aquests obsequiaran 
a tots els presents amb coca 
i barreja.
 
DIUMENGE, 19 DE GENER
Des de les 9 fins 2/4 d’11 
del matí, esmorzar pels par-
ticipants forans en els Tres 
Tombs, a l’esplanada del tor-

rent de Can Masarnau. Al ma-
teix temps, es realitzarà la ins-
cripció de participants.
A partir de les 11 del matí, con-
centració per a l´inici dels Tres 
Tombs, als carrers habituals, 
al voltant de la plaça Castells.
A les 12 del migdia, inici dels 
Tres Tombs, obrint la comitiva 
les banderes gremials i les pu-
billes. El recorregut serà: pla-
ça Castells, avinguda Balmes, 
carrer de Joan Maragall, pas-
seig Verdaguer, carrer d’Òde-
na, rambla de Sant Isidre, 
rambla Nova, rambla de Sant 
Ferran.
En el darrer tomb, i des de 
l’empostissat situat a la Ram-
bla de Sant Isidre, benedicció 
de totes les cavalleries i ani-
mals domèstics presents.
En la mateixa franja horària 
fira de productes agroalimen-
taris catalans, organitzada per 
la Manduca, Associació de 
Petits Productors Agroalimen-
taris Catalans, al parc de l’Es-

tació Vella.
A les 4 de la tarda i al Res-
taurant SESOLIVERES, dinar 
de germanor. Els comensals 
seran obsequiats per part del 
Gremi, amb el tortell de Sant 
Antoni.
DILLUNS, 20 DE GENER
A les 8 del vespre i a l’església 
de la Soledat, missa en sufragi 
pels socis traspassats.
DISSABTE, 26 DE GENER
A dos quarts d’11 del vespre i 
a l’Ateneu Igualadí ball de so-
cis amenitzat per l’orquestra 
QUARTZ.
En l’entreacte es farà la pre-
sentació dels banderers i pu-
billes a tots els assistents.
Acte seguit, sorteig de tortells 
entre tots els socis assistents 
al ball, gentilesa de pastisseri-
es Pla, Closa, Bon Tast i Fidel 
Serra.
DEL 10 AL 21 DE FEBRER
Exposició als baixos de la Bi-
blioteca central d’Igualada, 
dels treballs participants en el 

IXè. Concurs de dibuix “Surt a 
veure els Tres Tombs”.
DISSABTE, 15 DE FEBRER
Entrega de premis del IXè 
concurs de dibuix infantil “Surt 
a veure els Tres Tombs”.
DEL 29 DE MARÇ 
AL 12 D’ABRIL
Exposició a la seu social de 
l’agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada (Plaça de la Creu, 18, bai-
xos) dels treballs participants 
en el concurs de fotografia 
“Típics Tres Tombs 2014”.
DISSABTE, 29 DE MARÇ
Entrega de premis del XXXIVè 
concurs fotogràfic “Típics Tres 
Tombs 2014”
DIUMENGE, 25 DE MAIG
A 2/4 de dues de la tarda, DI-
NAR de germanor a la Tossa 
de Montbui.
DURANT LA PRIMERA 
QUINZENA DE JUNY
Excursió gremial. Propera-
ment es comunicarà als socis.
tes fins al final de la festa.
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L’acte acadèmic, amb l’organista Joan Paradell, va encetar el 
calendari d’activitats de les festes de Sant Antoni
JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

Divendres passat, amb el re-
pic de campanes i el dispar de 
coets, va posar-se en marxa la 
festa anyal dels Traginers, que 
va emmarcar-se solemnement 
en l’acte acadèmic que va te-
nir lloc a l’Ajuntament d’Igua-
lada, sota la presidència de la 
primera Tinent d’Alcalde Maria 
Àngels Chacón, que excusà 
l’absència de l’Alcalde, Marc 
Castells per indisposició.
L’acte s’inicià amb el protocoŀ-
lari relleu d’abanderats, pubilla 
i dames d’honor. Enguany els 
portadors de les banderes se-
ran: Anísia Tardà Solà (Petita); 
Isidre Quintana Solà (Gran). 
La Pubilla serà la Marta Ma-
rimon Castelltort i les seves 
Dames d’Honor, Laura i Maria 
Marimon Castelltort. Uns i al-
tres reberen el relleu dels seus 
respectius antecessors, que 
ostentaren els càrrecs a l’any 
passat. La senyora Chacón 
i altres regidors oferiren les 
banderes, bandes i obsequis 
als protagonistes de les festes 
gremials d’enguany.
Tot seguit l’esmentada autori-
tat presentà a l’orador que, en 
aquesta ocasió fou en Joan 
Paradell Solé, el prestigiós 
organista titular, des del 2001, 
de la Capella Musical Pontifí-
cia Sixtina.
Aquest igualadí forà demostrà 
que no és pas un forà igualadí, 

ans el contrari, posà de relleu 
tot el seu igualadinisme, tot i 
que viu a Itàlia, i allí  ha for-
mat la seva família en la que, 
però, es parla català i una de 
les seves filles -present a la 
sala- està cursant estudis a 
Barcelona.
Paradell no oblida pas les se-
ves arrels, com demostrà al 
llarg del seu evocador discurs. 
Així manifestà que no es perd 

de venir a Igualada en les fes-
tes nadalenques, pel Sant 
Crist o per la Festa Major. Re-
cordà les festes de carrer del 
seu barri de Sant Francesc i 
Sant Ignasi, conegut pel re-
nom de “Xauxa”.  Recordà la 
seva memòria juvenil de la 
festa dels Tres Tombs.
Ell, confessà que no és home 
d’oratòria ja que el seu mitjà 
d’expressió és la música. Això 

li serví per fer un repàs a les 
parts musicals de la Festa. Es-
mentà com el Gremi és qui ha 
sabut conservar les antigues 
notes de la Patera, recollides 
en una partitura del Mestre Iŀ-
luminat Saperes, música que 
es fa servir en les cerimònies 
de les banderes al balcó de 
les cases dels banderers.
També recordà que el mestre 
Joan Just musicà la lletra de 
Mn. Antoni Malats, dels Goigs 
de Sant Antoni Abat, patró 
del Gremi, que son cantats a 
l’ofici per la Schola Cantorum. 
Foren estrenats per la festa de 
1946.
També recordà els balls de 
crespelles típics de moltes 
festes. 
Unes festes que volen dir cul-
tura popular. Esdeveniments 
que Igualada guarda com 
preuats tresors i encara pro-
diga amb altres manifestaci-
ons musicals -com el Festival 
Internacional d’Orgue, que 
ell dirigeix- que han trobat el 
suport de l’Escola de Música 
d’Igualada, continuadora del 
Conservatori de Música de 
l’Ateneu, on ell cursà els seus 
estudis. No oblidà d’esmentar 

les distincions que ha rebut 
el Gremi de Traginers des de 
la Medalla de la Ciutat, fins la 
Creu de Sant Jordi i a la vega-
da, recordà que dues sarda-
nes porten referència a la fes-
ta. Els Tres Tombs d’Igualada, 
del mestre Josep M. Oriol, del 
que Paradell en fou deixeble, 
i  Els Tonis d’Igualada, del vi-
lanoví  M. Pedragosa.
Finalment, es congratulà de la 
continuïtat dels Tres Tombs, 
demostrada la seva antigor, 
amb l’informe de conservació 
i restauració de la bandera 
(abril 2011) que confirmà que 
fou estrenada en el 1822, fent 
que actualment es pugui cele-
brar la festa gremial en l’edició 
192 .
Forts aplaudiments premiaren 
aquesta viscuda dissertació, 
per part del públic que emple-
nà aquell saló de sessions.
L’acte acabà amb unes parau-
les del president del Gremi, 
Magí Molas, que agraí la parti-
cipació i desitjà una bona fes-
ta. Tot seguit es feren les fotos 
de rigor i de record d’aquest 
solemne acte que inicia el de-
senvolupament de la progra-
mació del Tres Tombs 2014.
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Tornen els concurs de fotografia i dibuix dels Tres Tombs
REDACCIÓ / LA VEU

Com cada any, tornen a fer-se 
els concursos de fotografia i 
dibuix dels típics tres tombs. 
En el cas del concurs foto-
gràfic, arriba a la 34a edició. 
Aquestes són les bases:
PARTICIPANTS: Tothom que 
ho desitgi.
TEMA: Els “TÍPICS TRES 
TOMBS 2014” i l’ambient for-
mat al seu entorn. Actes a ce-
lebrar els dies 17, 18 i 19 de 
gener.
OBRES: Màxim de 5 per au-
tor. Imatge fotogràfica de mida 
lliure, però que anirà reforça-
da amb una cartolina rígida de 
30X40 cm.
IDENTIFICACIÓ: Les obres 
portaran al darrere anotats: 
el títol, nom i cognoms, adre-
ça completa de l’autor i entitat 
fotogràfica a la qual pertanyen 
i/o indicar el número d’associ-
at a la Federació Catalana de 
Fotografia.
TRAMESES: Les fotografies 
s’hauran de trametre a l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada, 
plaça de Creu, 18 baixos, 
apartat de correus n. 76, 
08700 Igualada.
TERMINI D’ADMISSIÓ: Fins 
el dia 12 de març de 2014.
VEREDICTE: El jurat es reuni-
rà en públic a l’Agrupació Fo-
togràfica d’Igualada i emetrà 
el veredicte el dia 22 de març, 
a les 5 de la tarda.
El jurat estarà format per 3 
persones d’acreditat criteri 
fotogràfic i reconegut per la 
F.C.F.
INAUGURACIÓ DE L’EXPO-
SICIÓ I LLIURAMENT DE 
PREMIS: A la sala Ramon 
Godó, de l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada, pl. De la Creu, 
18 baixos, el dia 29 de març a 
les 19 hores. S’oferirà un refri-
geri a les persones assistents.
CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ: 

Serà el dia 12 d’abril de 2014.
RETORN DE LES OBRES: Es 
realitzarà abans d’un mes, una 
vegada finalitzada l’exposició. 
Seran retornades per correu a 
tots els participants.
PREMIS: PRIMER. 120 € i 
trofeu Antic Gremi De Tragi-
ners d’Igualada.
SEGON. 90 € i trofeu Camins 
I Associats, S.A., Corredoria 
d’Assegurances.
TERCER. 60 € i trofeu l’Art de 
la Llum. 
QUART. Trofeu Taller Electro-
Mecànic Pujol. 
CINQUÈ. Trofeu Instal·lacions 
Litre Y Amper, Sl.
PREMI ESPECIAL. 90 € i tro-
feu Peixos J. Dueñas
Cada Autor Només Podrà Ob-
tenir Un Sol Premi.
DISTINCIONS F.C.F: Aquest 
concurs és puntuable per a 
l’obtenció de les distincions 
A.F.C.F, E.F.C.F, i M.F.C.F., 
per a membres de la Fede-
ració Catalana de Fotografia, 
amb el número 2014/10.
El premi especial és triat per 
membres de l’Antic Gremi de 
Traginers, i podrà ser concedit 
a qualsevol autor, encara que 
ja hagi aconseguit un altre 
premi.
Les fotografies que resul-
tin premiades, quedaran en 
propietat de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, el qual 
es reserva el dret de publicar 
qualsevol de les fotografies 
que hagin obtingut premi, fent 
esment de l’autor de les ma-
teixes.
Donat el caràcter documental 
d’aquest concurs, el jurat va-
lorarà prioritàriament aquest 
aspecte per sobre de qualse-
vol altre.

Concurs popular
També es podrà participar en 
el concurs popular, que arriba 
a la 6a edició. 

OBRES: Màxim 8 per autor. 
Imatge fotogràfica mida 13 x 
18.
La identificaciò, les promeses, 
el termini d’admissió, el vere-
dicte i l’exposició es basaran 
en l’esmentat anteriorment.
PREMIS: CAMINS I ASSOCI-
ATS, corredoria d’asseguran-
ces, i ROIG Fotògraf’s. Es se-
leccionaran 15 fotografies que 
obtindran premi cadascuna. 

Concurs de dibuix
Es tracta de la 9a edició d’una 
campanya promocional que 
té la finalitat de fer arribar als 
nens/es de diferents escoles 
una de les tradicions més im-
portants de la nostra ciutat, a 
més d’incentivar-los a sortir al 
carrer el dia 19 de gener per 
observar i gaudir aquesta fes-
ta. Els alumnes d’escoles par-
ticipants hauran de dibuixar 
un element característic de la 
festa. Els dibuixos prèviament 
seleccionats s’exposaran als 
baixos de la biblioteca central 
de Cal Font del 10 al 21 de fe-
brer de 2014.
Els participants són els infants 
d’educació infantil (3 cursos) 
i els d’educació primària (6 
cursos). En total 9 cursos, tot 

i que poden ser dos o més 
classes per curs, en el cas que 
l’escola en tingui.
Cada escola haurà de fer el 
concurs intern per categories 
(9 cursos) amb el tema men-
cionat anteriorment, en el cas 
que fos doble línia (18 clas-
ses). Des de l’escola s’haurà 
d’escollir un dibuix per a cada 
curs (en cas d’una línia) que 
seran els que s’entregaran a 
l’Antic Gremi de Traginers, en 
el cas que fos doble línia 18 
classes, dos dibuixos per a 
cada curs.
L’Antic Gremi de Traginers 
repartirà a cada escola les 
làmines perquè els/les seus/
ves alumnes puguin fer els di-
buixos. En cada obra hi ha de 
constar el nom de l’alumne/a, 
el curs i l’escola. L’Antic Gremi 
de Traginers recollirà en cada 

centre inscrit les obres se-
leccionades i posteriorment, 
després de l’exposició, les re-
tornarà.   
Concurs a les escoles fins el 
30 de gener de 2014. A partir 
del 31 de gener un membre de 
la Junta vindrà al centre a re-
collir les obres seleccionades.
Els dibuixos presentats seran 
seleccionats per la junta i per 
categories a la fi que en surtin 
un per cada curs.
Exposició dels millors dibuixos 
als baixos de la Biblioteca cen-
tral de Cal Font del 10 al 21 de 
febrer de 2014. El dissabte, 15 
de febrer de 2014 a les 12 del 
migdia es farà el repartiment 
de premis als mateixos baixos 
de la Biblioteca Central.
Hi haurà un premi per a cada 
categoria i diferents premis 
especials. 

HOSPITAL
C. GERMANES CASTELLS, 14 -16 

08700 IGUALADA
info@vetercentre.com -  www.vetercentre.com

Tel. 93 804 70 00
         

Alimentació i accessoris
per a mascotes

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604

carnsduran@gmail.com

Plaça St. Joan, 8-9
Tel. 93 803 13 85

Mercat Mpal. La Masuca
Llocs 137-140

Tel. 93 804 23 50 Mòbil 686 880 774

carnisseria.gual@gmail.com
 facebook/carnisseria gual
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Els tres tombs

AGT / LA VEU

L’Anísia Tardà i Solà és la por-
tadora de la Bandera Petita 
d’aquesta edició. 
Havia estat la família antiga-
ment ja banderera? De qui-
na bandera i en quin any?
La nostra família encara no 
havia tingut l’honor de ser 
abanderada durant la història 
de l’Antic Gremi de Traginers.
T’està bé la bandera que 
t’ha tocat segons el número 
de soci? O preferiries per al-
gun motiu que t’hagués to-
cat l’altra?
Estic molt orgullosa de poder 
ser la portadora de la bande-
ra petita, ja que és la que té 
més història. Crec que escollir 
els abanderats mitjançant el 
número de soci és una bona 
forma de premiar els socis que 
fa més anys que formen part 
de l’Antic Gremi de Traginers. 
Això tenint en compte que en 
el meu cas no sigui així, ja que 
jo només sóc la representant 
del meu avi Joan Solà.
Sabem que tens molta afició 
al món dels cavalls i carru-
atges. Explica’ns què fas i 
d’on et ve l’afició.
Els cavalls m’han agradat des 
de molt petita. Els meus avis 
ja havien tingut una mula i 
un matxo, també visc relati-
vament a prop d’una hípica 
i això va fer que sovint anés 
a veure’ls. Però no he pogut 
gaudir d’aquest món fins fa 
ben poc, quan una amiga es 
va comprar dos cavalls (el Sil i 
el Van Buren). La seva família 
em va donar l’oportunitat de 
gaudir, aprendre i començar a 
participar als Tres Tombs d’ar-
reu de Catalunya. L’any 2007 
per primera vegada vaig par-
ticipar als Tres Tombs a Sant 
Joan de Vilatorrada portant un 
carruatge. Des de fa tres anys 
he participat a gairebé totes 
les sortides que ha fet l’Antic 

Gremi de Traginers. 
Probablement ets la bande-
rera més jove de la història 
del gremi. Et fa sentir espe-
cial, aquest fet?
Només ser banderera ja em fa 
sentir especial, però que sigui 
la més jove encara fa que me’n 
senti més. Tot i això, m’hagués 
agradat que el banderer fos el  
meu avi Joan Solà, que és el 
que va formar part del Gremi 
de Traginers tots aquests anys 
i que esperava amb il·lusió po-
der gaudir d’aquest honor.
Creus que es fan suficients 
actes? Se’n podria fer algun 
altre? 
Crec que els actes que es 
duen a terme són els ade-
quats per a poder gaudir en 
tot moment de la festa.

L’Isidre Quintana i Solà és el 
portador de la Bandera Gran. 
És un igualadí força conegut, 
però ara en podrem conèixer 
la seva relació amb el món 
dels cavalls.
Quan fa que sou socis del 
Gremi? Què us va portar a 
ser-ho? 
Jo crec que era a finals dels 
anys 70, però amb exactitud 

Anísia Tardà i Isidre Quintana, portadors de les banderes

no us ho sabria dir. Suposo 
que vosaltres ho sabreu com 
a responsables del Gremi. És 
una pregunta trampa, per veu-
re si estic al cas? 
A un amic meu i a mi ens feia 
gràcia sortir pels Tres Tombs. 
Ens vam assabentar que el 
Gremi proporcionava cavalls 
de la policia muntada, ho vam 
sol·licitar i ens van dir que per 
fer-ho havíem de ser socis. I 
així ho vam fer. Desafortu-
nadament aquest amic ja no 
hi és. Si ara estigués entre 
nosaltres aquest any seríem 
banderers tots dos. És evident 

que el tindré present a tots els 
actes. 
Feia molt de temps que es-
peràveu ser banderers? Es-
peràveu que aquest any us 
toqués? 
40 anys, tota una vida. És clar 
que sí. 
Per mi arriba una mica massa 
tard, si ho hagués sigut amb 
deu anys menys, tindria ganes 
i força de fer més gresca. 
Essent igualadí des de sem-
pre suposem que té forces 
records de la festa. Què ens 
en podria explicar, dels Tres 
Tombs? 

De records en tinc molts, però 
el meu record més destacat 
suposo que és que al final del 
meu carrer hi havia un estable 
amb dos cavalls: el Moro i el 
Nano. I recordo que cada any, 
el dia de Sant Antoni, quan a 
les tres anava cap a l’escola 
veia com els guardaven a l’es-
table quan tornaven de fer els 
Tres Tombs. 
Li està bé la bandera que li 
ha tocat segons el número 
de soci? O preferiria per al-
gun motiu que li hagués to-
cat l’altra? 
M’està molt bé, perquè el 
meu avi matern, Josep Solà, 
era carreter (feia el transport 
d’Igualada a Barcelona) i hau-
ria estat content, perquè, si no 
ho tinc malentés, la bandera 
gran és la que corresponia als 
“mossos” i l’avi era mosso. 
Què suposa per a vosaltres 
participar en aquesta edició 
dels Tres Tombs com a pro-
tagonistes? 
Escriure dues lletres a la his-
tòria d’Igualada, perquè el 
Gremi forma part d’aquesta 
història.  

Marta, Laura i Maria Marimón Castelltort, les “pubilles” de la festa
Us fa il·lusió ser la pubilla 
i dames de les festes d’en-
guany? Com et vas sentir 
quan et varen comunicar 
que series la pubilla?
Sí, ens fa moltíssima il·lusió. 
La nostra família ha viscut des 
de sempre aquesta festa molt 
intensament, i aquest any te-
nim el privilegi de participar-
hi d’una manera encara més 
propera.
Marta: No m’esperava ser la 
pubilla d’enguany; quan m’ho 
van comunicar me’n vaig ale-
grar molt. A més a més, poder 
compartir aquesta experiència 
amb les meves germanes fa 
que encara sigui més especi-
al.
La vostra família ha partici-
pat alguna vegada a la festa 
com a alguns dels protago-
nistes? De quina bandera i 
en quin any?
El nostre avi (Josep Marimon 
i Castells) va ser banderer els 

anys 1942 i 1999, en les dues 
ocasions va ser portador de la 
bandera gran. Guardem molt 
bon record d’aquesta última 
vegada ja que també hi vam 
poder participar.
Quin diríeu que és el vostre 
paper a la festa? Quin és per 
vosaltres?
Creiem que la pubilla i les da-

mes representen l’esperit jove 
i la vitalitat d’un gremi que té 
gairebé 200 anys d’història. A 
més a més, per nosaltres és 
una gran oportunitat per se-
guir aportant l’energia i la for-
ça que fan possible aquesta 
festa, tal i com s’ha fet durant 
moltes generacions. 
Creieu necessari vestir 
d’època el dia dels Tres 
Tombs? 
Per una banda creiem que 
vestir d’època mostra com 
eren les pubilles d’aquell 
temps en què els carros i ca-
valls eren habituals en els car-
rers de la ciutat. 
D’altra banda pensem que 
si les pubilles no vesteixen 
d’època  significa que el jo-
vent d’avui en dia forma part, 

encara després de gairebé 
200 anys, del gremi, i que hi té 
molt a fer i a dir.
Coneixeu la pàgina web 
del gremi? Creieu que és 
un bon mitjà per fer difusió 
de la festa i les activitats 
que realitza el gremi durant 
l’any?
Fins ara no la coneixíem. 
D’ençà que n’hem sentit ha 
parlar, hi hem accedit i hem 
pogut conèixer una mica més 
sobre la història del Gremi. 
Pensem que és un bon mitjà 
per fer difusió de la festa, però 
sobretot per donar a conèixer 
altres activitats que realitza el 
Gremi. En ple segle XXI la di-
fusió mitjançant internet és un 
molt bon encert.

La pubilla Marta, i la Laura i Maria Marimón Castelltort, les dames d’honor.

autoelectricpujol@hotmail.com
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Ahir dijous, 16 de gener, es 
van iniciar les inscripcions 
per les activitats dels equipa-
ments cívics de la ciutat cor-
responents a la programació 
d’hivern i primavera que ja es 
poden consultar al web www.
igualada.cat. Ahir, el primer 
dia, les inscripcions estaven 
reservades a les persones 
residents a Igualada i, a par-
tir d’avui divendres, s’obren 
a tothom. Les inscripcions a 
través del mateix web munici-
pal començaran a les 8h i les 
presencials i telefòniques, a 
l’Espai Cívic Centre i al Cen-
tre Cívic de Fàtima, ho faran 
a les 9h. 
Les activitats previstes aple-
guen un ampli repertori d’al-
ternatives. L’apartat de les 
activitats físiques torna a ser 
un dels més nombrosos, amb 
aeròbic, gimnàstica, ioga, pila-
tes i un llarg etcètera. Els idi-
omes tornen a ser prioritaris, 
amb anglès, alemany i francès 
en diferents nivells, i amb di-
verses propostes al voltant 
de la llengua catalana on, a 
banda de cursos habituals, es 
pot aprendre, per exemple, a 
evitar barbarismes o a emprar 
els pronoms febles. Hi ha tam-
bé propostes adreçades a les 
etapes de l’embaràs i la petita 
infància, als infants i joves i, a 
més, l’Aula de Noves Tecnolo-
gies. 
En l’àmbit de la dansa i la mú-
sica, els interessats es poden 
apuntar a sardanes, aeròbic, 
country, bollywood, salsa, 

Òscar Estalella va portar de bòlit 
a molta gent durant cinc dies.

Oscar Estalella ja és a casa, després d’un viatge per Europa 
que el va dur a 1.500 quilòmetres d’Igualada

lindy-hop, guitarra o flamenc. 
Pel que fa a la cuina es pro-
posen cursos de receptes ve-
getarianes, de pastisseria o de 
mones de Pasqua. I pel que fa 
a les manualitats i l’artesania, 
destaquen els tallers de es-
tampació, moble amb palet, 
patchwork o dibuix i pintura. 
El tinent d’alcalde d’Acció So-
cial, el republicà Joan Torras, 
afirma que “l’Ajuntament fa 
un esforç molt important per 
a oferir una programació vari-
ada i accessible, que conver-
teix alhora els nostres centres 
cívics en espais de trobada i 
en punts d’interacció per als 
igualadins”. 
 
Activitats del barri 
de Sant Agustí 
La nova programació d’activi-
tats del Barri de Sant Agustí 
inclou cursos d’acostament 
a les noves tecnologies i un 
taller de memòria. Com a no-
vetat s’ofereix un taller sobre 
com trobar feina a través de 
les xarxes socials i un altre per 
aprendre a utilitzar aplicacions 
gratuïtes d’Internet. Continuen 
també els cursos d’activitat fí-
sica per a gent gran, el reforç 
escolar per a alumnes de Pri-
mària, l’alfabetització per nou-
vinguts i els cursos de català 
oral. Les inscripcions es po-
dran fer de forma presencial a 
partir del 16 de gener, de 9 a 
13h, a l’Oficina del Programa 
de Millora del Barri de Sant 
Agustí, a la plaça de la Creu, 
18. També on-line a la pàgina 
web www.igualada.cat. 
 

Obertes les inscripcions per a 
les activitats als centres cívics

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’Oscar Estalella, de 17 anys 
d’edat, va dir prou a la seva 
“aventura” dilluns al matí. Va 
agafar un telèfon i va trucar a 
la policia. Es posava així punt 
i final a cinc llargs dies i les 
seves nits d’esglai a la famí-
lia, abocada a la seva recerca 
movent cel i terra, i destrossa-
da per la situació i per l’apari-
ció de centenars de missatges 
falsos que van envair les xar-
xes socials. 
La desaparició de l’Òscar, di-
mecres passat al matí quan 
es dirigia, com un dia normal, 
a estudiar a l’IES Pere Vives 
Vich, va esdevenir un tema 
de conversa arreu d’Igualada 
i comarca durant els darrers 
dies. No hi havia ningú que 
no sabés de la desaparició 
d’aquest noi, un estudiant 
exemplar de segon curs de 
batxillerat, de caràcter un xic 
introvertit. La situació va des-

bordar per complet la família i 
els amics. El seu germà Oriol 
va ser el primer en llençar la 
mala notícia a través de Face-
book, dimecres al vespre. 
Quan La Veu va posar-se en 
contacte amb l’Oriol dijous al 
matí, després de fer-ho pri-
mer amb els Mossos d’Esqua-
dra -implacablement curosos 

i professionals en la gestió 
d’aquest cas, com els profes-
sors de l’Oscar- aquest es va 
sorprendre que la desaparició 
del seu germà fos un tema de 
portada en la nostra edició de 
divendres passat. Certament, 
la família Estalella Tomàs no 
estava preparada per quelcom 
així, com tampoc ho estaríem 
qualsevol de nosaltres. L’ajut 
dels Mossos, en contacte per-
manent amb la família, ha es-
tat crucial.
Des del primer moment, les in-
vestigacions policials van des-
cartar cap assumpte fosc en 
la desaparició del jove. Hi ha-
via un indici clar: el noi havia 
marxat amb bastants diners a 
la butxaca. Suficients per no 

deixar rastre i poder allunyar-
se d’Igualada, de Catalunya i 
d’Espanya si volia. I ho va fer.
Que el noi portés una quanti-
tat important de diners a sobre 
era motiu suficient per pensar 
que la seva no era la “criatu-
rada” habitual en aquests ca-
sos, que es resolen a les po-
ques hores d’haver-se produït. 
“Això pot ser lent”, deien els 
Mossos divendres, quan es va 
intentar aturar, en una iniciati-
va conjunta de tots els mitjans 
de comunicació locals, l’allau 
de xafarderies que creixien a 
través de les xarxes i what-
sapp. Moltíssima gent a títol 
particular i entitats d’arreu del 
país van posar-se a coŀlaborar 
difonent cartells.

El noi va sortir de Catalunya 
per via terrestre, i va dormir 
en albergs juvenils. Amb 17 
anys d’edat i 185 cms. d’alça-
da ningú va aturar-se a pensar 
en res estrany. El seu periple 
el va portar a viatjar per tres 
països, fins que, a 1.500 quilò-
metres de distància, prop dels 
Alps i a Itàlia, va “despertar”.  
Dimarts els pares van agafar 
un avió fins Itàlia i van tornar 
el nano a casa, per reiniciar 
una vida normal, passar pàgi-
na i oblidar l’error. Ahir la famí-
lia va trucar-nos per a que us 
fem arribar, en el seu nom, les 
gràcies per tot el suport que 
els heu donat. Nosaltres cele-
brem que tot hagi acabat bé. 
Benvingut, Òscar!
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El grup municipal d’ICV-EUiA 
considera “electoralista” el 
pressupost municipal que va 
aprovar l’Ajuntament en el 
darrer ple municipal del 2013. 
Els ecologistes desaproven 
que el creixement d’un 46% 
en la despesa d’Urbanisme 

Joan Domènech i Susanna Maldonado, durant la presentació del Saló Nuvis.

Canvis en la ubicació 
dels punts de 
recollida de mòbils 
usats a la ciutat

El Saló de Nuvis i Celebracions d’Igualada es 
farà la setmana vinent amb 64 expositors

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i les 
entitats que formen Igualada 
Solidària van iniciar el pas-
sat mes d’octubre una col-
laboració amb l’Hospital Sant 
Joan de Déu d’Esplugues de 
Llobregat, recollint telèfons 
mòbils usats en el marc d’una 
campanya per captar fons i 
destinar-los posteriorment a 
un programa d’atenció als in-
fants de Sierra Leone.  
Apadrina un Tractament és 
un programa promogut per tal 
que cap nen deixi de ser trac-
tat o ingressat per manca de 
recursos econòmics a l’hospi-
tal Saint John of God de la lo-
calitat de Lunsar. La iniciativa 
fomenta, alhora, uns patrons 
de consum més sostenibles 
al voltant de la telefonia mòbil 
i permet aportar al continent 
africà un petit retorn econò-
mic per l’anomenat “or gris”, 
el coltan. Aquest és el mineral 
utilitzat per a la fabricació de la 
pràctica totalitat dels aparells 
electrònics. 
Des de mitjans del mes de 
gener, però, cal tenir present 
que es canviaran algunes ubi-
cacions dels punts de reco-
llida. Així doncs, els telèfons 
mòbils usats i també els seus 
carregadors es podran diposi-
tar als contenidors instal·lats 
fins a mitjans del mes d’abril 
de 2014 a l’edifici de l’Hospi-
tal d’Igualada, a l’Espai Cívic 
Centre (c/ Trinitat, 12), al Ca-
sal Cívic Montserrat (c/ Orquí-
dies, 7) i a l’equipament juvenil 
La Kaserna (travessia de Sant 
Jaume, s/n). 

PxC presenta 
al.legacions al 
pressupost municipal

REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal de Platafor-
ma per Catalunya ha presen-
tat al·legacions als pressupos-
tos municipals per al 2014, en 
el sentit que es demana que 
l’Ajuntament inclogui en els 
pressupostos la partida ne-
cessària per sufragar la paga 
pendent als funcionaris cor-
responent al segon semestre 
de 2012.
Segons el regidor Robert 
Hernando, “hi ha desenes de 
sentències que coincideixen 
a donar la raó tant al personal 
laboral públic com a funciona-
ris al·legant que el reial decret 
pel qual el Govern va suprimir 
la paga extra de Nadal és una 
norma «no favorable i restricti-
va dels drets per al treballador, 
per la qual cosa no es pot apli-
car amb caràcter retroactiu» . 

“per estar destinat a les obres 
que el govern de CiU i ERC 
“necessita” per a presentar-
se a les eleccions del 2015”. 
El grup ecosocialista critica el 
govern “de fer comptes amb 
rendibilitat electoral enlloc de 
social, i a costa dels ciutadans 
i ciutadanes, mitjançant l’in-

crement de la pressió fiscal, 
gens adequats a les necessi-
tats actuals”. La regidora del 
grup, Montserrat Mateu valora 
que “aquest era el pressupost 
de la via pública: o ara o amb 
quina targeta de presentació 
es podia presentar el govern 
de la ciutat a la propera con-
vocatòria electoral del 2015?”. 
“L’espai públic ha estat des-
cuidat i toca una bona rentada 
de cara”, afegeix.
A l’altra cara de la moneda, i 
en contra del que diuen CiU 
i ERC, ICV-EUiA avisa que 
els recursos socials patei-
xen una forta davallada. En 
aquest cas, Mateu explica que 
és cert que la despesa desti-
nada a Serveis socials creix 
globalment un 8,5%, però bà-
sicament és per al programa 
d’equipaments cívics, no pas 
per a les persones que més 
ho necessiten.
En aquest sentit, la portaveu 
ecosocialista assegura que 
hi ha una caiguda de més del 
60% dels recursos per al Pla/
Pacte Social que inclou les  
mesures que s’havien de dur a 
terme a nivell local per atendre 
a les persones que més patei-
xen els efectes de la recessió 
econòmica. Mateu es mostra 
molt crítica amb el desenvolu-
pament d’aquest pla, “amb el 
retard d’algunes actuacions, 
com els horts socials, perquè 
estem on érem, és a dir que 
no s’ha fet res”.
També es dóna una important 

ICV veu “electoralista” el pressupost municipal
reducció de les aportacions 
per al servei de dependència 
SAD, que baixa un 3.58%, o 
les escoles bressol, que d’en-
trada no reben res, amb el que 
això comporta, segons Mateu 
de “privatitzar el servei i posar-
ho en mans només de la inici-
ativa privada”. 
Ensenyament i universitats 
baixa un 10%, amb gran pre-
ocupació del grup municipal 
ecosocialista pels estudis mu-
sicals i les escoles bressol, els 
més afectats per les retallades 
de la Generalitat. 
Per altra banda, Dinamització 
econòmica creix un 21,17%, 
fet que ICV-EUiA aplaudeix, 
malgrat que lamenta que els 
recursos econòmics per plans 
d’ocupació arribin amb un any 
de retard respecte de munici-
pis veïns. 
Mateu valora que des de l’any 
2011 el pressupost “ha cres-
cut en 1M d’€, mentre que els 
impostos directes han passat 
de 21 a 23 M si els comptem 
globalment, però amb un crei-
xement que arriba als 3 M d€ 
si només comptem l’IBI”.
ICV-EUiA destaca el creixe-
ment de l’aportació ciutadana 
a través de l’IBI en un 3.35%, 
segurament per sobre de l’IPC 
del proper any, a la vegada 
que es veu sorpresa per l’in-
crement previst de l’impost so-
bre l’increment del valor dels 
terrenys, d’un 62% respecte a 
l’any anterior.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El Saló de Nuvis i Celebraci-
ons es farà els propers dies 
25 i 26 de gener al Recinte 
Carner d’Igualada amb la pre-
sència de 64 expositors, una 
xifra similar a la de la darrera 
edició. El Saló Nuvis sobreviu 
a la crisi, davant la desaparició 
del calendari firal d’altres po-
blacions, com Manresa. 
El certamen arriba a la 14a edi-
ció, i, com a la darrera edició, 
comptarà amb  desfilades de 
moda amb la participació d’es-
tabliments igualadins, i tallers 
gratuïts de maquillatge. Les 
desfilades, sota la direcció de 
l’estilista Susanna Maldonado, 
es faran dissabte a les 5 de la 
tarda, i diumenge a les 12 i a 
les 5. “S’ha fet un càsting, com 
l’any passat, amb una notable 
participació de gent. Al final 
s’han seleccionat 27 models, 
i 19 nens i nenes”, va expli-
car Maldonado. Aquest cap 
de setmana es farà un assaig 
al gimnàs Calfont, i posterior-

ment un altre al mateix esce-
nari del Saló Nuvis. 
El president de Fira d’Igua-
lada, Joan Domènech, expli-
cava en roda de premsa que 
“aquesta és una fira que està 
viva, i el grau de satisfacció 
entre els visitants i els expo-
sitors és molt gran. Tenim un 
públic de qualitat”. 
El saló, amb entrada lliure, 
estarà obert els dos dies de 
10 a 2 i de 4 a 8. Ocuparà 
un espai aproximat de 3.000 
metres quadrats. El 51% dels 
expositors són de la comarca. 
S’hi podran trobar empreses 
de floristeria, agències de vi-
atges, fotografia, joieria, moda 
i disseny, estètica i cosmètica, 
automoció, obsequis i detalls,  
restauració i hostaleria, revis-
tes especialitzades i serveis 
diversos. 

Fira ecològica 
per setembre 
Fira d’Igualada, d’altra banda, 
treballa en l’organització d’una 

fira pel mes de setembre, que 
estarà dedicada a l’agricul-
tura sostenible i ecològica, 
molt relacionada amb la crei-
xent afició als horts urbans i 
domèstics. “D’alguna manera 
té a veure amb els orígens 
de la fira multisectorial de se-
tembre, que tenia un caràcter 
agrícola molt important”, expli-

ca Domènech. 
Recordem que la fira multisec-
torial, ara anomenada Firano-
ia, es farà la primera quinzena 
del mes de juny. També és 
possible que la fira Automer-
cat destinada a la venda de 
vehicles d’ocasió, es traslladi 
a la tardor.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS
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El sistema per controlar les 
plagues de coloms a través 
d’un fàrmac anticonceptiu ha 
obtingut uns resultats fins a sis 
vegades superiors dels que 
s’havien previst inicialment a 
Cardona (Bages) i Molins de 
Rei (Baix Llobregat), localitats 
on es va implantar el mètode 
per primera vegada a l’estat 
espanyol. L’empresa que està 
portant a terme aquest pro-
jecte és Ambiens, amb seu a 
Òdena.

L’empresa té la patent
Aquest programa per contro-
lar la població de coloms a 
partir de la natalitat es va apli-
car des del maig passat fins 

Control del sistema a la població de Cardona (Bages).

Curs preventiu de memòria a l’Hospital de Dia St. Jordi

Èxit de l’empresa anoienca Ambiens en 
el control de coloms amb anticonceptius

Fa pocs dies el que havia 
estat president del govern 
Felipe González va anun-
ciar la seva intenció de 
deixar de ser membre del 
Consell d’Administració de 
Gas Natural. Segurament 
ho farà efectiu quan s’aca-
bi el període pel qual fou 
triat. Ha adduït que plega 
“no per incompatibilitats 
amb altres càrrecs, sinó 
per avorriment”. Una ex-
plicació desafortunada. I 
més venint d’un militant 
socialista tan significat, 
que estava ben remunerat 
per la seva responsabilitat. 
S’haurà embutxacat prop 
de 400.000 euros, a més 
de dietes i comissions. Clar 
que segurament això no és 
gran cosa per qui ha fet un 
gran patrimoni, encara que 
sigui més opac que el de la 
majoria de ciutadans. 
Fou nomenat conseller in-
dependent de Gas Natural 
el desembre de 2010, en 
substitució de José Arcas, 
expresident de Nestlé. La 
junta general el va ratificar 
a l’abril de 2011 i el seu 
lloc hauria de ser revocat 
en la propera Junta Gene-
ral d’accionistes de l’em-
presa d’energia, que sol 
reunir-se a la primavera. 
Quan va accedir al càrrec 
de conseller, (també era 
accionista amb 1.900 acci-
ons) es calculava que co-
braria  uns 130.000 euros 
a l’any, encara que el seu 
sou podria arribar a supe-
rar els 200.000 amb dietes. 
Podria haver justificat la 
seva renúncia dient que 
no podia assistir a les re-
unions (aquest any ha anat 
a molt poques) perquè les 
seves “obligacions com a 
president del ‘Grup de Re-
flexió sobre el futur d’Euro-
pa’, (l’anomenat Comitè de 
Savis) l’ocupava molt i ha-
via de preparar els treballs 
i propostes per donar res-
postes als reptes als quals 
s’enfronta la UE”. Podia 
haver dit que “estava dis-
conforme amb la política 
tarifària, o amb la gestió de 
l’empresa”. Podria haver 
dit que “ho deixava perquè 
no hi entenia un borrall del 
que allà es parlava i no te-
nia els coneixements tèc-
nics per parlar de l’ener-
gia, del gas, o dels temes 
de gestió”. Podria haver dit 
que “no volia estar al mig 
en una disputa entre els 
del gas i els de Repsol”. 
Podria haver dit que “volia 
dedicar-se a conrear bon-

PERE PRAT

sais” com quan era al go-
vern, o a fer joies cares per 
als amics, o simplement a 
gaudir dels viatges a Sud-
amèrica per vetllar els seus 
interessos establerts en el 
passat.
Però no ha dit això. Ha dit 
que “s’avorria”. Segura-
ment per creure’s un déu 
de l’Olimp de la fama. Pot-
ser per això va impulsar un 
Fundació per estudiar la 
seva memòria. I s’ha obli-
dat que és una persona 
que avui viu d’un passat, 
però que les seves con-
tribucions presents estan 
allunyades de la realitat. 
Ja no es recorda de quan 
anava amb una americana 
de pana, demanant el vot 
als que treballaven fent 
feines rutinàries, per sous 
molt baixos, en compara-
ció al que ell cobra només 
per les seves relacions. No 
sap què significa llevar-se 
de bon matí, per anar a 
una feina on cada dia s’ha 
de fer el mateix, tinguis hu-
mor, estiguis cansat o tin-
guis problemes grossos a 
casa. Avui encara viu de 
l’agenda, dels contactes 
i dels blasons conquerits 
quan estava dirigint el país.
Per això molts s’han indig-
nat. Ja no li riuen les grà-
cies. Són els que creuen 
que ja n’hi ha prou amb el 
que va recollir. I el que es 
guanyi ara ha de venir de 
l’esforç i el treball i no de 
prebendes del poder. Però 
n’hi ha molts encara que 
els cau la baba sentint les 
paraules del ‘compañero’, 
que embadaleix les multi-
tuds amb aquella verbosi-
tat empallegosa i simpàtica 
que el feia aparèixer ‘com 
un dels nostres’.
Però ja es veu que no ho és. 
Ni tampoc bon company. 
Ha deixat pel terra els seus 
col·legues de consell. Així 
els ha titllat de persones, 
quan menys avorrides, per 
no anar més enllà i entre-
veure altres qualificatius. 
Però mentre falta a aquests 
que saben treure’s les pu-
ces, també ho fa a tots els 
que estan a precari. A tants 
que tenen sous baixos. A 
tants sense feina. A tants 
amb problemes familiars. 
A tants en el llindar de po-
bresa. A tants enfonsats ja 
en la misèria. I ell, pobret, 
s’avorreix.. Però no deixa 
de seguir cobrant, sigui 
d’un lloc o un altre.

M’avorreixo

a finals d’octubre, coincidint 
amb l’època de reproducció 
d’aquests ocells. Ambiens, 
amb la patent per distribuir el 
producte a l’Estat, havia pre-

vist un descens d’entre el 10 i 
el 15% de la població. Ara bé, 
a Cardona, la reducció ha es-
tat del 62% i a Molins de Rei, 
del 43%.
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La 35a edició de la Botiga al 
Carrer té la data confirmada. 
Degut a la Rua de Carnes-
toltes d’enguany que es farà  
el dia 1 de març, la Botiga al 
Carrer d’Hivern es realitzarà el 
dissabte, dia 8 de març. Com 
sempre, el principi del mes de 
març està reservat per aques-
ta activitat amb la que a més a 
més es marca el tancament de 
les rebaixes d’hivern. 
Per tant, Igualada Comerç 
convida a tots els associats, 
als ciutadans i el públic en ge-
neral a assistir i a prendre part 
a les activitats organitzades. 
La Botiga al Carrer és una de 
les campanyes amb més èxit 
que organitza Igualada Co-
merç i és l’oportunitat única 
per comprar els productes de 
la temporada vigent amb uns 
preus realment atractius. 
La Botiga al Carrer és una ac-
tivitat tradicional que s’organit-
za sempre al final de les rebai-
xes, tant d’estiu, com d’hivern. 
Els comerciants surten al car-
rer i venen els productes de 
la temporada amb importants 
descomptes. A més a més 
s’organitzen activitats paral-

La Botiga al Carrer tancarà les rebaixes 
d’hivern el dissabte 8 de març

leles de lleure, com maquillat-
ge infantil, megafonia per les 
zones comercials de vianants 
i altres atraccions dels que in-
formarem properament i que 
tenen com l’objectiu de fer una 
jornada inoblidable.
L’edició d’Igualada és una de 
les més participatives i visita-
des que es fan a Catalunya. 
Els números ho diuen sols, 
més de 100 comerços re-
partits en diferents zones de 
la ciutat, facilitant d’aquesta 
manera a milers de visitants 

d’arreu una agradable visita i 
compres tranquiles. 
La data límit pels associats 
per fer les inscripcions a la Bo-
tiga al Carrer és fins el dime-
cres, 5 de març, com a màxim. 
D’acord amb les instruccions 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Igualada Comerç ha d’infor-
mar a la Policia Local i al ma-
teix Ajuntament el dimecres, 
dia 5 de març de total de nom-
bre, noms i situació de cadas-
cú de participants de l’activitat.  

La Botiga al Carrer esdevé sempre un èxit de públic.
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Cuidadors Anoia torna a fer, 
per tercera vegada, el curs 
preventiu de memòria a l’hos-
pital de dia Sant Jordi. El curs 
va dirigit a persones majors de 
55 anys que vulguin entrenar 
i treballar les seves capaci-
tats cognitives des de la pre-
venció. Sovint tenim oblits de 
poca importància que podem 

minimitzar si fem exercicis 
de psicoestimulació. Inscrip-
ció: Hospital de dia St. Jordi 
(938068188). Horari: dilluns 
i dimecres, de 15.15 a 16.45. 
Preu: 15 €/ mes.

Xerrada sobre transtorns de 
conducta en la demència
D’altra banda, el proper 30 de 
gener a les 6 al Centre Cívi-

vic Montserrat, es farà una 
xerrada sobre els transtorns 
de conducta en la demència. 
L’objectiu és informar a les 
families sobre els diferents 
transtorns que poden aparei-
xer i com afrontar-los. La ses-
sió serà conduida per la neu-
ropsicòloga Marta Hermida.
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L’Ajuntament ha posat en fun-
cionament aquest mes de ge-
ner la nova Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), ubicada a la 
planta baixa de l’edifici consis-
torial. La reforma exhaustiva 
d’aquest servei s’ha fet amb 
l’objectiu de millorar l’atenció 
als igualadins que, en algun 
moment, poden necessitar de 
l’OAC a l’hora de fer alguna 
gestió, en especial tenint en 
compte la realitat de les noves 
tecnologies, sobretot Internet. 
La regidora de Promoció de la 
Ciutat i Coordinació, Imma So-
teras, ha explicat que “volem 
que signifiqui un canvi impor-
tant canvi en les relacions de 
totes les persones que vivim a 
Igualada amb l’administració 
municipal”.

Fins el juny no estarà a 
plena operativitat
La nova OAC no estarà en 
ple funcionament fins el mes 
de juny. Serà llavors quan es 
compleixin ja els objectius de 
millora en l’atenció als ciuta-
dans per tres canals diferents: 
per Internet,  per telèfon i pre-
sencialment.
 
Atenció 24 hores 
al dia per Internet
A partir d’ara, es podrà accedir 
a l’Ajuntament de forma virtual 
les 24 hores del dia, els 365 
dies de l’any. La plataforma 
permet consultar el catàleg de 
tràmits municipals, que actu-
alment conté 120 tràmits, la 
qual cosa ja es podia fer fins 
ara a través de la web muni-
ciopal, amb la novetat que ara 
es podrà tramitar on-line una 
part d’aquests (40 tràmits). Els 
ciutadans i ciutadanes podran 
consultar els requisits, ter-
minis, documentació que cal 
presentar, o descarregar-se la 

Diverses imatges de la nova Oficina d’Atenció Ciutadana.

Atenció 24 hores per 
resoldre tràmits per 
Internet, i per telèfon i 
presencialment, tam-
bé per les tardes de 
dilluns a dijous, amb 
una sola “finestreta”

L’Ajuntament reforma l’Oficina del Ciutadà per millorar 
l’atenció de forma presencial, per telèfon i per Internet

instància de cada tràmit.
Al llarg dels propers mesos, 
aquest catàleg es completarà 
fins a incloure tots els tràmits 
que es poden realitzar a l’ajun-
tament i, gradualment, també 
s’anirà augmentant el nombre 
de tràmits que es poden fer 
per Internet i incorporarà les 
funcions d’autoliquidació i pa-
gament (previst per al mes de 
març).

L’atenció per telèfon i pre-
sencial, també a la tarda
Una altra de les millores que 
s’incorporen és l’atenció tele-
fònica, que ara s’oferirà també 
fins a la tarda. En total, deu  
hores diàries d’atenció telefò-
nica de dilluns a dijous, de 8 
del matí a 6 de la tarda (diven-
dres de 8 a 14 h).
El telèfon 938031950 estarà 
operatiu de dilluns a dijous, de 
8 a 18 hores i els divendres de 
8 a 14 hores i atendrà qualse-
vol dubte sobre la realització 
d’un tràmit, informarà sobre 
els serveis i els equipaments 
municipals i sobre les activi-
tats que es realitzin a Igualada 
durant tot l’any.

Una sola “finestreta”
L’atenció presencial, la més 
habitual fins avui, també es 
farà per les tardes, amb el ma-
teix horari que la telefònica. 
La novetat més important, 
però, és que ja no caldrà voltar 
per l’Ajuntament per fer una 
determinada gestió i fer dife-

rents cues. Així, ara es con-
centra tota l’atenció presen-
cial només a la planta baixa. 
En els propers mesos també 
és possible que s’implanti un 
sistema de cita prèvia per In-
ternet.

10 taules d’atenció i 
10 minuts màxim d’espera
L’Ajuntament ha tingut cura en 
els darrers mesos de la prepa-
ració de professionals d’orien-
tació al ciutadà, situats al tau-
lell d’entrada de l’edifici, que 
treballaran coordinadament 
amb 10 taules d’atenció ciuta-
dana, 4 taules destinades als 
tràmits normals i 1 taula desti-
nada als tràmits ràpids. Hi ha 
5 taules més d’atenció ciuta-
dana especialitzada, entre les 
quals hi ha la taula d’atenció 
de l’Oficina Local d’Habitatge, 
que s’ha traslladat a l’edifici 
consistorial.
Respecte el temps d’espera 
per a realitzar el tràmit, a tra-
vés d’un sistema de gestió de 
cues, l’Ajuntament s’ha fixat 
com a objectiu que es vagi 
situant, de forma gradual, per 
sota dels 10 minuts.

Compromisos de qualitat
També per primera vegada, 
l’Ajuntament adquireix un 
compromís de qualitat del ser-
vei. De fet, inicialment hi ha 
tres compromisos: que els ciu-
tadans siguin atesos realitzant 
una única cua i un únic temps 
d’espera, sense necessitat 
de desplaçar-se per diversos 
punts; que el temps d’espera 
presencial sigui per sota dels 
10 minuts; i que cap ciutadà 
hagi de traslladar dues ve-
gades la mateixa soŀlicitud 
d’informació, queixa o sugge-
riment a l’ajuntament, rebi la 
confirmació de recepció en 24 
hores i tingui una resposta so-

bre el compromís que s’adop-
ta en el termini màxim de 10 
dies. 
El compromís arriba fins i tot al 
seu dels professionals que tin-
dran cura de l’OAC. S’avalua-
rà periòdicament l’assoliment 
dels objectius quantitatius i 
qualitatius fixats, i aquesta 
avaluació està vinculada a 

la part de retribució variable 
de l’equip de 8 professionals 
d’aquesta Oficina.
La reforma de l’espai i l’adqui-
sició de l’equipament informà-
tic necessari ha comportat una 
inversió d’uns 57.000 euros, 
que han estat finançats en un 
86% per part de la Diputació. 
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Des de l’APAN-Associaciació 
de Protecció d’Animals de 
l’Anoia estan molt contents 
amb les famílies alemanyes 
que els adopten gats i gos-
sos i també amb les famílies 
catalanes que cada vegada 
s’animen més i més a adoptar 
gossos adults en lloc de com-
prar cadells.
El dia 24 de desembre va ser 
un dia molt especial per a ells. 
L’Empar Moliner, periodista, 
escriptora i col.laborada del 
programa els Matins de TV3, 
entre moltes altres coses, les 
va visitar amb la seva filla de 6 
anys i el seu marit.
Volien adoptar un gos, però 
els feia massa pena triar-ne 
un i haver de deixar la resta, 
així que van demanar a la gent 
de l’APAN que els el triessin 
ells i d’aquesta manera es van 
emportar el Goku.
Núria Ferrer, presidenta de 
l’APAN, explica que “pel que 
sabem al Goku li va molt bé, 

Empar Moliner, amb la seva família i el Goku.

Empar Moliner adopta un gos 
a la protectora anoienca de l’APAN

poquet a poquet es va inte-
grant a la família i la família 
hi posa tot de la seva part per 
a que així sigui. El dia 24 el 
Goku va fer cagar el tió amb 
tots els petits, una imatge que 
voldríem veure per tots els 
gossos”. 
Ferrer afegeix que és “una 
llàstima molt gran que hi hagi 
tantes persones sense senti-
ments, moltes realment mal-
vades, que abandonen els 

seus animals, els tenen lligats 
a fora el carrer en míseres ca-
setes, tractant-los com a ob-
jectes insignificants... Quina 
llàstima que aquests éssers 
vius que s’anomenen perso-
nes a si mateixes, no siguin 
capaces d’apreciar la bondat 
i la lleialtat que s’amaga al 
cor d’aquests éssers tan sen-
sibles, que són els animals. 
Elles s’ho perden!”.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 20 de desembre, 
l’empresa igualadina Origi-
nal Buff, SA va organitzar un 
Mercat ambulant nadalenc per 
a tots els seus empleats amb 
una fi molt especial. La recap-
tació íntegra d’aquest mercat 
ambulant seria lliurada a la 
Associació per la rehabilitació 
del malalt mental de l’Anoia 
(ARMPA).
L’ARMPA és una associació 
sense ànim de lucre creada 
en 1998 que va néixer de la 
unió de les famílies afectades 
per fer front als pocs recursos 
que es destinen a aquest col-
lectiu. Des de llavors, els seus 
treballadors i voluntaris lluiten 
per millorar la integració de les 
persones amb problemes de 
salut mental i donar ajuda a 
les seves famílies, facilitant el 
camí del centre de salut men-
tal a la vida real, ajudant-los 
a reprendre els hàbits socials 
del dia a dia, recuperant les 
rutines i aconseguint una au-
tonomia personal.
A més aquesta associació ha 
aconseguit que altres entitats 
i empreses de la zona col-
laborin amb aquest projecte, 
fent possible un ampli pro-
grama d’activitats; tals com a 
activitats culturals, esportives 
i d’oci, tallers i excursions du-
rant el cap de setmana, entre 
d’altres.
El passat 9 de gener, es va fer 

Buff recull 4.476€ en un mercat 
nadalenc en benefici de l’ARMPA

Curs de coaching per a 
professionals de l’àmbit 
de la joventut

l’acte de lliurament de la re-
captació per valor de 4.476€ 
a la presidenta de l’entitat, 
Jessica Ruiz Martínez, en les 
oficines centrals que Original 
Buff, SA té a Igualada. 
Tots els treballadors de la 
marca BUFF®, amb les se-
ves aportacions i compres en 
aquest mercat ambulant nada-
lenc, van col·laborar per acon-
seguir aquesta important xifra 

que segur que serà de gran 
ajuda a aquesta associació.
Gràcies a la donació, l’Asso-
ciació podrà donar continuïtat 
a les activitats d’Equinoteràpia 
i “Happening “(Pintura entre 
l’Art i la Teràpia). També po-
dran seguir donant servei a 
les persones amb problemes 
de salut mental  i a les seves 
famílies.

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia durà a terme el 2014 el curs 
‘Coaching transformacional 
i joves; noves eines per pro-
moure l’emprenedoria’, una 
formació que s’adreça espe-
cíficament a professionals que 
treballen en l’àmbit de joventut 
-com ara dinamitzadors, tèc-
nics i informadors, entre altres 
perfils- de les comarques de 
l’Anoia, el Garraf i l’Alt Pene-
dès.
Organitzat pel Servei Comar-
cal de Joventut i la Diputació, 
el curs constarà de quatre 
sessions, que es faran els 
dies 17, 24, 31 de gener i 7 
de febrer, a la seu del Con-
sell. Les finalitats del curs són 
la potenciació del llenguatge 
no verbal, l’aprenentatge de 
les eines del coaching i com 
transmetre els valors de l’em-
prenedoria als joves. 
Es tracta d’una formació de 
20 hores —en l’horari de 9 
del matí a 2 del migdia— que 
serà impartida per Gabriela 
Sobel, llicenciada en Psicolo-
gia i Art Dramàtic, Màster en 
RRHH i en PNL, i consultora i 
formadora en coaching trans-
formacional i programació 
neurolingüística, especialitza-
da en Coaching Internacional 
i Personal. El curs constarà 
de sessions teòriques i pràcti-
ques, amb activitats i dinàmi-
ques d’avaluació en cada una 
de les quatre jornades. També 

durant la setmana es farà un 
seguiment de la formació mit-
jançant una comunitat virtual 
a Internet. En el curs es trac-
taran els continguts següents:
-Conceptes bàsics d’actuació 
i interrelació amb joves i ado-
lescents.
-Identitat, habilitats i cerques, 
aspectes bàsics en la conver-
sa del coach.
-Concepte d’emprenedoria 
com actitud vital.
-Com fer preguntes làser o po-
deroses.
-Les 4 disposicions corporals i 
emocionals.
-Afirmacions i interpretacions
-Guiar i cuidar des/del meu rol 
professional.
-La potència del treball amb 
els joves pel desenvolupa-
ment de l’emprenedoria.

Inscripcions
Les inscripcions, que són gra-
tuïtes, ja estan obertes i es po-
den fer a http://www.diba.cat/
web/cjs/inici/-/cjs/2304/2559. 
Les places són limitades i 
els professionals de l’Anoia, 
el Garraf i l’Alt Penedès te-
nen prioritat.  En finalitzar les 
sessions es lliurarà un certifi-
cat d’assistència acreditant la 
formació a totes les persones 
que assisteixin al 100% de la 
durada de l’activitat. S’expedi-
rà un certificat d’aprofitament 
als participants que superin 
el curs. S’expediran a petició 
dels participats. 

L’ARMPA fa anys que treballa des d’Igualada per ajudar als malalts mentals.

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2013
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El tinent d’alcalde d’Acció So-
cial de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Joan Torras, i el tinent 
d’alcalde d’Hisenda i Interior, 
Jordi Segura, van traslladar 
el passat diumenge, 12 de 
gener, en nom del consistori i 
del conjunt de la ciutat, l’enho-
rabona pels seus cent anys a 

Dolors Calafell, amb els seus familiars, els representants polítics i el personal de la Llar.

Nova imatge del 
mercat municipal de 
la Masuca

Dolors Calafell i Solé, 
àvia centenària

Dolors Calafell i Solé, nascuda 
el mateix dia de l’any 1914.  
L’homenatjada va estar acom-
panyada pels seus nebots i per 
les monges i el personal amb 
qui conviu a la Llar del Sant 
Crist de la capital de l’Anoia. 
Dolors Calafell és la primera 
àvia centenària de l’any 2014 
a Igualada. 

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada va 
completar la passada setma-
na la instal·lació de diferents 
cartells a la façana del mercat 
municipal de La Masuca, de 
manera que l’exterior de l’edifi-
ci adopta la nova imatge gràfi-
ca que la passada tardor ja es 
va desplegar en el seu interior. 
En aquell moment, les para-
des del mercat van incorporar 
diferents banderoles amb el 
nom de cadascuna d’elles que 
seguien una línia de disseny 
comú i, paral·lelament, es van 
decorar els accessos amb el 
nou color i la nova tipografia 
identificatives del mercat.  
Ara, concretament, s’han 
instal·lat tres cartells de 3,87m 
d’altura en les portes dels car-
rers de Santa Joaquima Ve-
druna, Virtut i Cardenal Vives 
i un gran cartell de 8,80m a la 
façana que dóna a la plaça de 
La Masuca. Aquesta mesura 
s’emmarca en el pla integral 
de millora del mercat, enge-
gat l’any passat i que contem-
plava, a banda d’un canvi en 
l’estètica general del mercat, 
l’arranjament dels accessos, 
l’ampliació de les voreres, la 
millora de la il·luminació in-
terior, la pintura del sostre, 
l’establiment de noves zones 
d’aparcament al seu voltant i 
la preparació i la formació dels 
botiguers i paradistes en dife-
rents àmbits, entre altres. Espai web dels “ambaixadors” igualadins.

Els “Ambaixadors d’Igualada” 
ja tenen un espai web

El Consell Comarcal ofereix 
material a entitats i ajuntaments 
per a activitats juvenils
REDACCIÓ / LA VEU

Des de l’any 2012 el Servei 
Comarcal de Joventut del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
cedeix gratuïtament als Ajun-
taments de la comarca que ho 
sol·liciten material per a les se-
ves activitats, en concret dues 
carpes, dues taules, cadires, 
plafons informatius i dos mos-
tradors. Aquest any, a causa 
de la bona acceptació per part 
dels municipis i de l’augment 
de la demanda, el Consell ha 
decidit obrir també el servei a 
les entitats de la comarca per 
ampliar la cobertura. Es prio-
ritzaran les sol·licituds realcio-
nades amb actes juvenils. 
Per tal de fer la sol·licitud, 
l’ajuntament o l’entitat interes-

sada ha de posar-se en con-
tacte amb el Servei Comarcal 
de Joventut, enviant un correu 
electrònic a joventut@anoia.
cat, trucant al 93.805.15.85 
o bé presencialment al Con-
sell Comarcal de l’Anoia (pla-
ça Sant Miquel, número 5, 
d’Igualada) en horari de 8 del 
matí a 1 del migdia. 

REDACCIÓ / LA VEU

Ja s’ha presentat el nou por-
tal web ambaixadorsigualada.
cat, un espai on el conjunt 
de la ciutadania pot conèixer 
aquells igualadins i igualadi-
nes que avui resideixen a l’es-
tranger per raons laborals o 
acadèmiques. 
Segons ha explicat la regido-
ra de Promoció de la Ciutat, 
Imma Soteras, la intenció “és 
que per raons personals, de 
treball o de negocis, tothom 
qui ho desitgi pugui contactar 
amb gent de la seva ciutat que 
viu en diferents països”. Posa, 
com a exemple, la possibilitat 
de buscar ajuda per fer una 
estada d’idiomes, per buscar 
feina o per ampliar negoci. 
En aquest web ja s’hi poden 
trobar una quinzena dels vui-
tanta Ambaixadors que avui 
formen part de la iniciativa, 
residents en indrets tant dife-
rents com el Regne Unit, Gui-
nea Bissau, Guatemala, Itàlia, 
Alemanya, el Canadà, la Xina 
o França. Per a contactar-hi 
cal fer servir el formulari que 
es pot trobar al mateix web i 
serà l’Ajuntament qui posarà 

en contacte el sol·licitant amb 
l’Ambaixador, inicialment no 
s’hi podrà accedir de manera 
directa. Mitjançant formulari, 
també s’ofereix l’opció de con-
vertir-se en nou Ambaixador 
o de proposar algun conegut 
que ho pugui ser. 
Tant Laura Dolz, que actual-
ment viu a Guatemala treba-
llant per la ONU, com Natàlia 
Requesens, que treballa com 
a llevadora la Gran Bretanya, 
s’han mostrat durant la pre-
sentació satisfetes de partici-
par en el projecte i disposades 
a col·laborar amb aquells con-
ciutadans que ho demanin. 
Han agraït igualment la pos-
sibilitat que se’ls ofereix amb 
aquesta iniciativa de mante-
nir-se informades i sentir-se a 
prop de tot allò que passa a la 
seva ciutat.    
El web també inclou un apar-
tat de notícies d’interès per als 
residents a l’estranger i una 
secció d’agenda d’esdeveni-
ments que completen l’espai 
d’interacció a la xarxa que su-
posava fins ara la pàgina de 
Facebook dels Ambaixadors 
d’Igualada. 
 

La regidora Imma Soteras, amb Laura Dolz i Natàlia Requesens.

BICICLETES

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

ULTIMATE CARBON XT    O. NINE CARBON PRO XT   AVALANCHE ALIVIO

-50%   3.500€  1.750€ -30%     2.000€ 1.400€ -25%       600€     450€
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Diumenge passat va comen-
çar la Festa Major d’Hivern 
2014, amb les primeres par-
tides del Campionat de Fut-
bolí. Però el gruix d’activitats 
es duran a terme durant els 
propers dies.
Així, aquest dimecres a partir 
de les 12 del migdia tindrà lloc 
a l’església de Santa Margari-
da del Nucli Antic la missa en 
honor del patró Sant Maure. 
Aquesta cerimònia, amb ciri 
votiu, serà oficiada per Mos-
sèn Josep Maria Pujol.
El proper dijous a les 12 del 
migdia es farà l’acte de lliura-
ment de condecoracions i fe-
licitacions de la Policia Local. 
Cal recordar que Sant Maure 
és el patró del cos policial 
montbuienc, i que és costum 
reconèixer en aquest acte les 
tasques destacades d’eficièn-
cia i bon servei realitzats pels 
cossos i forces de seguretat 
durant el darrer any.
Les activitats continuaran el 
proper divendres 17. Entre 
dos quarts de quatre i dos 
quarts de cinc de la tarda la 
Companyia de Teatre “Veus 
Veus” representarà l’especta-
cle “El mag Merlí” per a nens i 
nenes de tercer i quart de Pri-
mària de les escoles del mu-

nicipi. Aquesta representació 
es durà a terme al Gimnàs de 
l’Escola Antoni Gaudí.
El mateix divendres, però a 
les nou del vespre, tindrà lloc 
a l’Ateneu Cultural i Recreatiu 
del Nucli Antic el “Sopar de la 
Botifarra”. Un cop finalitzi el 
sopar, s’organitzarà la 8a edi-
ció de la “Nit de la Botifarra i 
Jocs”. No hi faltaran partides 
de Rumikub, Domino i Cartes. 
L’activitat es farà a les 22.30 
hores. I també a l’Ateneu del 
Nucli Antic, a les 23.00 hores, 
es disputarà la gran final del I 
Campionat de Futbolins de la 
Festa Major d’Hivern.
També divendres a la nit, però 
en aquest cas al Centre Cí-
vic i Cultural La Vinícola, es 
durà a terme l’onzè Concurs 
de Monòlegs. Com és cos-
tum els millors humoristes de 
la zona tornaran a competir 
amb les seves narracions per 
fer-se amb els tres premis del 
concurs. Cal recordar que 
hi haurà un primer premi de 
150 euros, un segon de 75 i 
un tercer també de 75 euros. 
Les inscripcions per prendre-
hi part es poden fer al Depar-
tament de Cultura de l’Ajunta-
ment de Montbui fins aquest 
proper dijous.
El dissabte 18 de gener, a 

partir de les sis de la tarda, es 
durà a terme als locals parro-
quials (carrer La Tossa, 12) el 
lliurament de premis del 10è 
Concurs Fotogràfic organitzat 
per l’Associació Inama –i tam-
bé els premis del I Concurs 
Via Facebook-. També es lliu-
raran els premis del Concurs 
de Dibuix Infantil i Juvenil or-
ganitzat per Inama.
D’altra banda, el mateix dis-
sabte a partir de les nou de 
la nit es durà a terme a l’Ate-
neu del Nucli Antic el “Sopar 
de Sant Maure” (15 euros el 
tiquet d’adults i 5 euros el de 
nens). I un cop acabat el so-
par, pels volts de les 12 de 
la nit, començarà una Nit de 

Karaoke, la qual es farà a la 
Sala de Teatre del mateix Ate-
neu. Clourà la festa amb una 
sessió de música i gresca ca-
talana amb PDF.
El diumenge 19 a partir de la 
una de la tarda s’organitzarà 
un vermut concert al mateix 
Ateneu Cultural i Recreatiu. A 
les quatre de la tarda es po-
dran lliurar els pastissos del 
I Concurs de Pastissos per 
Berenar. Les inscripcions per 
a aquest concurs i els premis 
es lliuraran durant el mateix 
diumenge a la tarda a l’Ate-
neu. A les cinc de la tarda 
començarà un Campionat de 
Dòmino a l’Ateneu i també a 
les cinc, a la sala de teatre del 

Santa Margarida de Montbui celebra el gruix de la 
Festa Major d’hivern

mateix equipament cultural, 
es projectarà una pel·lícula 
infantil.
A dos quarts de set de la tar-
da s’organitzarà una xocola-
tada per als petits i grans as-
sistents a la sessió de cinema 
infantil i a les set de la tarda 
es farà la projecció d’una pel-
lícula adreçada al públic juve-
nil. Les dues sessions de ci-
nema es realitzaran a la Sala 
de Teatre de l’Ateneu Cultural 
i Recreatiu.
Al Nucli Urbà, les activitats de 
diumenge quedaran limitades 
a l’organització del Ball de la 
Gent Gran de Festa Major 
d’Hivern. En aquesta ocasió 
la música i l’animació aniran 
a càrrec de Montse Puyals. 
Teo Romero: “és una festa 
marcadament cultural”
L’alcalde Teo Romero convida 
als ciutadans de Montbui i de 
la resta de la comarca a par-
ticipar en les activitats de la 
Festa Major d’Hivern. El bat-
lle de Montbui assenyala que 
“la Festa Major d’Hivern és 
un element cultural molt des-
tacat, que realitzem a l’entorn 
del patró Sant Maure”. Rome-
ro va destacar la importància 
d’activitats tradicionals i con-
solidades com “el ciri votiu, 
la festa de la policia local o el 
mateix concurs de monòlegs ” 
i va recordar que “els Premis 
Bou tornaran l’any 2015 per 
continuar reconeixent la tas-
ca de totes aquelles perso-
nes i entitats del municipi que 
treballen desinteressadament 
en favor de la comunitat”.

ANOIA / LA VEU

Demà dissabte dia 18 de 
gener, el diputat Joan Tardà 
serà a la comarca de l’Anoia 
participant en diferents ac-
tes d’ERC.
Pel matí serà la mercat de 
Santa Margarida de Mont-
bui, en una taula informativa 
sobre el dret a decidir i la 
necessitat de crear un nou 
país.
A les 12:30h farà una xerra-
da pública al Centre Social 
Font de l’Armengol de les 
Pinedes de l’Armengol (la 
Torre de Claramunt). Des-
prés de l’acte públic, man-

tindrà un dinar de treball amb 
militants i simpatitzants del 
municipi.
A les 18h serà el torn de l’ac-
te públic a la Pobla de Clara-
munt, concretament al Teatre-
Jardí del municipi.

Amb aquesta primera jor-
nada d’actes públics, ERC 
Anoia inicia una campanya 
arreu de la comarca sobre el 
dret a decidir, amb el lema 
“votar és democràcia”.
L’argument base de la cam-
panya és que consultar al 
poble què vol ser és un acte 
de democràcia de primera 
magnitud, encara que lleis i 
constitucions no ho recullin 
així. En paraules del Presi-
dent d’ERC Oriol Junque-
ras, “quan es presenta un 
conflicte democràtic, només 
es pot resoldre amb més de-
mocràcia”.

El diputat Joan Tardà visita demà dissabte 
diversos municipis anoiencs

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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El proper dissabte 1 de febrer 
tindrà lloc la setena Marató 
de Montbui. Enguany la Ma-
rató tornarà a mostrar el cos-
tat més cívic i solidari dels 
ciutadans de Montbui i de 
la conurbació. La Marató es 
farà com és costum al CCC 
La Vinícola entre les 10 del 
matí i les 10 de la nit. Mont-
bui és un municipi que sem-
pre respon i que durant les 
darreres edicions ha aconse-
guit registres de donacions al 
voltant de les 250 persones. 
L’objectiu per a aquest any 
és intentar arribar als 300 do-
nants efectius, una xifra que 
fins ara es ressisteix. Des de 
l’organització es vol aconse-
guir la màxima implicació de 
les entitats del municipi. Un 
dels aspectes on es vol po-
sar èmfasi és la importància 
que els clubs i entitats espor-
tives de Montbui s’impliquin 
en aquesta jornada plena de 
solidaritat i civisme.
Es preveu que durant la jor-

nada es realitzin nombroses 
activitats paral·leles, amb la 
col·laboració de les entitats 
del municipi. També es faran 
diferents sortejos d’obsequis 
i regals. 
Com és habitual, la prepa-
ració i organització de la 7a 
Marató de Sang anirà a càr-

Montbui comença a prepara la 7a. Marató 
de donació de sang

rec del Banc de Sang i Tei-
xits, que comptarà amb la 
col·laboració destacada de 
l’Ajuntament de Montbui (a 
través de la regidora de Sa-
lut Aurora Fernández i la de 
Festes Silvia Latorre), l’As-
sociació de Donants de Sang 
de l’Anoia (ADSA).

MONTBUI / LA VEU

Aquest dijous ha tingut lloc 
al Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola l’acte de lliurament 
de distincions i condecora-
cions als components de la 
Policia Local de Montbui, un 
dels actes més destacats de 
la Festa Major d’Hivern. L’ac-
te va ser dirigit i presentat pel 
sergent en cap de la Policia 
Local de Montbui José An-
drés González, i va comptar 
amb la presència de desta-
cats dirigents i membres dels 
cossos i forces de seguretat 
de la comarca de l’Anoia, així 
com les autoritats del muni-
cipi.
Durant l’acte es van premiar 
diferents conductes profes-
sionals brillants realitzades 
durant l’últim any. Es van 
lliurar una desena de felici-
tacions públiques col·lectives  
per a membres de la Policia 
Local de Montbui i també 
per a integrants dels altres 
cossos policials de la Conca 
d’Òdena,  sempre per haver 
realitzat a Montbui ràpides i 
brillants actuacions i inter-
vencions en matèria de se-
guretat ciutadana (incendis, 
detencions diverses, assitèn-
cia urgent a persones, etc). 
Tammateix es va reconèixer 
específicament la tasca de 
diferents membres dels Mos-
sos d’Esquadra i de la Policia 
Local de Montbui per haver 
contribuït a la planificació, in-
vestigació i detenció de dues 
persones per un delicte con-
tra la salut pública, després 
d’haver localitzat i intervingut 
una gran plantació de mari-
huana. Aquest fet va tenir 
lloc el passat 7 d’octubre de 
2013 i també va ser objecte 
d’un destacat homenatge, te-
nint en compte que ha estat 
la major intervenció de dro-
gues tòxiques esdevinguda a 
Montbui.
Però un dels moments més 

emotius va ser el lliurament 
de la medalla de plata amb 
distintiu tricolor per al sot-
sinspector del Cos de Mos-
sos d’Esquadra Joan Tosca 
León “per la seva conducta 
exemplar i extraordinària, 
remarcable pel compliment 
de serveis de reconeguda 
importància, i en reconeixe-
ment a la seva tasca feta a 
Montbui des del desplega-
ment dels Mossos d’Esqua-
dra, l’any 2004”.
En el seu parlament, el ser-
gent en Cap de la Policia 
Local José Andrés González 
va destacar que la “Policia 
Local de Montbui continua 
la seva tasca de servei a la 
ciutadania, sempre de for-
ma adaptada, imaginativa i 
plena d’esforços personals i 
professionals”. González va 
destacar que “avui felicitem 
als Policies Locals de Mont-
bui, però també a la resta de 
cossos policials i d’emergèn-
cia, per la seva tasca diària, 
i per la coordinació i suport 
que ens prestem plegats”.
L’alcalde montbuienc Teo 
Romero va recordar que “la 
base de la nostra societat és 
el manteniment de la convi-
vència, i, malgrat la llarga 
crisi, malgrat les taxes d’atur, 
tenim una sensació de segu-
retat al nostre municipi”. Ro-
mero va agrair la tasca con-
tinuada que fan “els cossos i 
forces de seguretat, una fei-
na molt important i que avui 
reconeixem” i va assenyalar 
també que “els serveis pú-
blics d’atenció a les perso-
nes continuen treballant en 
xarxa i aprop de les perso-
nes. Aquesta coordinació és 
bàsica per evitar l’esclat de 
situacions de risc”. El batlle 
va cloure el seu discurs llo-
ant la professionalitat dels 
diferents membres dels cos-
sos i forces de seguretat pre-
sents.  

Lliurades les distincions del 
patró de la Policia Local de 
Montbui



26
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de gener de 2014 Comarca

Conca d’Òdena

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Vilanova va acollir ahir diu-
menge la setzena edició del 
Camí Ral. Malgrat que el dia 
es va llevar ennuvolat, la Fira 
va lluir espectacularment i va 
aplegar milers de visitants ar-
ribats de la comarca i de més 
enllà. 
El carrer Major de Vilanova del 
Camí va ser el protagonista, 
diumenge, de la Fira del Camí 
Ral. La Fira ha tornat així als 
seus orígens, fent honor al 
seu nom, el camí reial que 
unia Barcelona amb les terres 
de ponent. 
Fins a 65 artesans i cinc pa-
rades d’antics oficis, es van 
instal·lar al carrer Major, una 
xifra similars a la d’altres edi-
cions. La diferència d’enguany 
però, era la distribució que va 
permetre convertir el carrer 
principal en un passeig agra-
dable i un eix comercial i arte-
sà ben definit. 
Aquesta Fira, a diferència 
d’altres edicions també va in-
corporar artesans de fora dels 
Països Catalans com Osca, 
els País Basc i Portugal. A les 
olives i bacallà de Torralba de 

València; les coques de Pera-
fita; les de Montblanc, els em-
botits de la Vall d’en Bas o els 
de la Garrotxa, s’hi van sumar 
altres com el formatge Idia-
zábal i el vi Txacolí del País 
Basc; la mel i la cervesa feta 
artesanalment com a l’edat 
mitjana procedent de Portugal 
o les coques farcides i altres 
dolços que venien d’Osca.
L’Alcalde Joan Vich assegura 

que aquest canvi ha estat molt 
encertat perquè ha facilitat la 
mobilitat dels visitants, fins i 
tot en moments puntuals de 
màxima afluència. 
La Fira, ha dit l’alcalde, con-
tinua sent un pol d’atracció 
important i una bona projecció 
per al municipi. Per això Vich 
ha explicat que, en la mesura 
del possible, s’intentarà po-
tenciar els actes paral·lels a 

la Fira. Esdeveniments cultu-
rals i lúdics que s’afegiran al 
programa d’actes per tal de 
donar-li una dimensió més im-
portant des del punt de vista 
cultural i social.
Des del punt de vista comer-
cial, Joan Vich explicava que 
encara s’estan valorant les da-
des ofertes pels artesans i pa-
radistes, però assegura que, a 
primer cop d’ull, aquesta Fira 

La Fira del Camí Ral aplega novament milers de visitants 
ha estat més positiva des del 
punt de vista de les vendes 
que en edicions anteriors. Tot i 
així, ha dit l’Alcalde, caldrà va-
lorar-ho amb més profunditat 
durant els propers dies.
A nivell local, aquest any van 
participar a la Fira una vintena 
de comerços: 12 al carrer i 8 
més que van obrir les portes 
de les seves botigues. Malgrat 
que encara no es disposen de 
xifres exactes, sembla que els 
comerciants locals estan sa-
tisfets dels resultats d’aquesta 
fira, si més no, pel que fa el 
nombre de visitants.

El tema ‘Signa un Vot per la 
Independència’ present a la 
Fira 
A banda dels comerços lo-
cals, 9 entitats vilanovines 
també van fer parada a la Fira 
del Camí Ral de Vilanova del 
Camí. D’aquestes, 2 eren de 
partits polítics: ERC i CiU i una 
tercera, de l’Assemblea Naci-
onal Catalana. Les tres feien 
campanya, cada una per se-
parat i de manera diferent, so-
bre el procés independentista. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La festivitat de Sant Hilari ha 
tornat a portar la Colla Excur-
sionista de Vilanova del Camí 
al turó de la Guàrdia. I és que 
és tradició que per la Festa 
Major d’hivern de Vilanova 
del Camí, la colla faci aquesta 
caminada per anar al Pujol de 
La Guàrdia a portar una nova 
senyera. 
Tal i com explica la cronista 
de l’entitat, Francesca Culle-
rés, a les 8 del matí, els 120 
caminaires, amb l’alegria de 
retrobar els companys des-
prés de les festes de Nadal, 

van iniciar la caminada. El bon 
temps va acompanyar, sense 
el fred d’altres anys, i van enfi-
lar camí, molt engrescats pas-
sant pel parc fluvial fins al turó. 
Amb la senyera al seu lloc 
van formar una coral improvi-
sada per cantar l’himne dels 
Segadors i després es van fer 
la foto de grup, encara que 
gairebé no podien sortir tots 
perquè aquesta vegada eren, 
com dèiem, 120 caminaires. 
A la foto es pot veure també 
la senyera de l’any anterior o 
millor dit el que queda de la 
senyera després de tot un any 
a sol i serena. 

La Colla fa el canvi de senyera per la 
Festa de Sant Hilari 

Tot seguit es van anar a trobar 
amb els participants de la cur-
sa de la pujada als dipòsits per 
compartir la botifarrada.
La propera cita de la colla serà 
el pròxim diumenge. Aniran 
fins a les Gorges de Cabre-
ra. Sortiran a les 8 del matí i 
tornaran cap a les 2 del mig-
dia. Encara us podeu inscriure 
aquest dijous de les 7 a tres 
quarts de 9 del vespre, a la 
seu social. Els socis poden 
fer la reserva telefònicament o 
per correu electrònic a cevca-
mi@hotmail.com o bé al telè-
fon 93 803 43 88.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

En el marc de la Fira del 
Camí Ral, es va celebrar 
aquest diumenge la Pujada 
als Dipòsits, una cursa molt 
consolidada que arribava a 
la seva 28a edició. El  dia va 
acompanyar  i la cursa va ser 
molt participada. 
Més de cinc-centes persones 
es van donar cita enguany 
a la cursa: 190 atletes i 210 
caminaires als quals es van 
afegir 120 excursionistes de 
la Colla Excursionista de Vi-
lanova del Camí, que apro-
fiten el diumenge de Sant 
Hilari per canviar la senyera 
al Pujol de La Guàrdia. Unes 
xifres, que segons explicava 
avui el regidor d’esports, An-
tonio Sánchez, han augmen-
tat lleugerament respecte 
d’altres edicions i que fins i 
tot fan replantejar-se aques-
ta prova atlètica.
A banda de la participació, 
el regidor d’esports, Antonio 
Sánchez, ha destacat el gran 
nivell dels esportistes que 
participen a la prova i que 
serveixen, en gran part,  de 
reclam per a properes edici-
ons. 
Sánchez, destacava també 

l’esforç que fa el municipi, 
potser l’únic de la comarca, 
que ofereix totes les curses 
gratuïtes. 

Joan Rossich i Ahlam el 
Kakadi, guanyadors de la 
Pujada als dipòsits
Joan Rossich de la UEC 
Anoia i Ahlam el Kakadi, del 
Medisat Lleida es van procla-
mar absoluts d’aquesta pro-
va atlètica amb un temps de 
13’ 19” i 17’ respectivament.
Carles Torrens, de l’Esquaix 
Igualada; va quedar segon 
de la general amb un temps 
de 13’ 42”  i David Uroz, del 
Capafons, amb un temps de 
14’ 02”, va quedar en tercera 
posició. 
En fèmines el podi que va 
encapçalar Ahlam el Kaka-
di, 41a a la general,  es va 
completar amb Ivet Camus 
de Montaqua que va fer 17’ 
29;  i Marta Segura del CN 
Igualada, que va fer 18’ 22”.
El lliurament dels premis va 
anar a càrrec del regidor 
d’esports Antonio Sánchez 
i de les regidores Vanesa 
González i Marta Trullols, 
que aquest any, també va 
córrer la cursa.

La 28a edició de la Pujada als 
Dipòsits aplega mig miler de 
persones
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ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia ha editat, en el marc de la 
Xarxa Productes de la Terra i 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona 5000 calendaris 
per  donar a conèixer la di-
versitat, la riquesa i la qualitat 
dels productes que es cultiven 
i s’elaboren a la nostra comar-
ca, l’Anoia.
Si l’any 2013 podíem trobar 
al calendari productes autòc-
tons de l’Anoia, les seves tem-
porades, llocs on trobar-los, 
festes d’interès, refranys, etc. 
enguany, el calendari 2014 
mostra algunes de les recep-
tes elaborades per restaurants 
que aposten per aquests pro-
ductes acompanyades d’un 
maridatge amb vins de proxi-
mitat, proposat per Sònia Far-
ran, sommelier.
El calendari és gratuït i es pot 
trobar al Consell Comarcal de 
l’Anoia fins exhaurir existènci-
es.
El sector de productes alimen-
taris locals i de qualitat té un 
gran potencial tant des del 
punt de vista de l’activitat eco-
nòmica com des de la seva 

projecció territorial, ambiental 
i cultural, i, en definitiva, de 
reforçament de la identitat lo-
cal, per aquest motiu des del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
es treballa amb la finalitat d’ 
enfortir el teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i 
de qualitat i impulsar i promo-
cionar el consum d’aquests 
productes i l’artesania alimen-

taria de casa nostra.
Són diferents les actuacions 
de promoció que porta a terme 
el Consell Comarcal. 
El passat mes de novembre el 
projecte es va estrenar a les 
xarxes socials de facebook i 
twitter amb la voluntat d’arri-
bar a més persones i apropar 
els productes, les receptes, 
els artesans i els establiments 
de restauració vinculats al 
projecte. Altres accions que 
es realitzen és el treball dia-
ri per  l’actualització del cens 
d’empreses agroalimentàries. 
En aquest sentit, enguany es 
posarà  especial interès per in-
cloure els elaboradors de pro-
ductes d’horta i que treballin 
varietats locals. Aquestes i al-
tres actuacions es sumen a les 
ja realitzades com el catàleg 
dels establiments i comerços 
que comercialitzen produc-
tes artesans agroalimentaris i 
el catàleg de productes de la 
terra que recull els productes 
alimentaris de la comarca. Ac-
tualment el projecte compta 
amb quasi un centenar de pro-
ductors i elaboradors adherits.

El Consell Comarcal edita per segon any el 
calendari de L’Anoia del Camp a la Taula 

ÒDENA / LA VEU

Un any més, les entitats i as-
sociacions d’Òdena amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
han donat suport a La Mara-
tó de TV3 organitzant durant 
més de 15 dies nombroses i 
diferents activitats amb l’ob-
jectiu de recaptar diners. 
Així, un gran ventall d’actes, 
més de 20, des de xerrades 
fins a concerts, passant per 
cinema, activitats esportives, 
caminades, conta contes, 
exhibicions, ..., han recaptat 

diners per donar suport a la 
lluita contra les malalties neu-
rodegeneratives i la recerca 
que impulsa, en aquesta edi-
ció, La Marató.
Un any més els odenencs han 
tornat a demostrar la seva so-
lidaritat amb la seva mobilit-
zació i participació, en aquest 
sentit l’Ajuntament agraeix el 
treball organitzatiu de totes les 
entitats i a totes les persones 
que han assistit a les activitats 
i han fet el  seu donatiu.  

Òdena recull més de 3000€ 
per la Marató de TV3

ÒDENA / LA VEU

El propers 25 i 26 de gener 
Òdena tornarà a reunir expo-
sitors, conferències,  activitats 
i tallers al voltant de l’ecologia 
i el medi ambient per celebrar 
la segona edició de l’Ecofira, 
fira de la sostenibilitat ambi-
ental, social i econòmica.
La segona edició de l’Ecofira, 
en el marc de la tradicional 
Fira de Sant Sebastià, arriba 
i es planteja ja com una cita 
anual dins el calendari ode-
nenc gràcies a la bona aco-
llida i èxit de la primera edició  
i tractant-se d’una temàtica, 
l’ecologia i el medi ambient, 
en la que cada dia més gent 
hi estan interessats i consci-
enciats.
Aquesta segona edició de 
l’Ecofira es planteja a l’entorn 
de cinc eixos: Any internacio-
nal de l’agricultura familiar, la 
cuina ecològica i vegetariana, 
els boscos i la seva gestió, la 
bioconstrucció i les energies 
– estalvi energètic ecològic i 
econòmic.
Així, d’una banda, la fira es 
presenta en la vessant co-
mercial, en la que el visitant 
podrà trobar més de 50 expo-
sitors i 56 empreses de dife-
rents sectors vinculats amb 

el medi ambient com el de 
l’alimentació, les energies, la 
jardineria, l’automoció… i de 
l’altra, en la vessant formativa 
i de sensibilització amb con-
ferències, activitats i tallers 
al voltant de la sostenibilitat i 
l’ecologia.
Entre altres es comptarà 
amb la conferència “Boscos, 
ecologia i societat” a càrrec 
de Martí Boada, geògraf i 
divulgador científic i “El can-
vi climàtic a les glaceres del 
Pirineus” a càrrec de Jordi 
Camins. També es realitzaran  
activitats de cuina ecològica, 
xerrades sobre la gestió de 
boscos amb ramats, plantes 
aromàtiques, biomassa.. en-
tre moltes altres.  
Per a més informació podeu 
consultar la pàgina web www.
ecofiraodena.cat

Òdena prepara una nova 
edició de l’ECOFIRA

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El vilanoví Marcel·lí Gassol 
Camins va celebrar el passat 
diumenge 12 de gener, el seu 
90è aniversari. Rodejat de fa-
mília i amics, Gassol, va rebre 
en el marc d’una festa sorpre-
sa organitzada pels seus fills, 
Toni i Dora, i altres familiars, 
el reconeixement personal i 
institucional de l’Alcalde Joan 
Vich.
Vich va escriure-li una carta 
que va llegir durant la festa, 
elogiant la seva contribució a 
Vilanova del Camí. Una tas-
ca que ja li merèixer ara fa 13 
anys, una de les màximes dis-
tincions que concedeix l’ajun-
tament vilanoví: la Medalla 
d’Or al Mèrit Esportiu.  
Marcel·lí Gassol i Camins és 
un apassionat del ciclisme, un 
esport que practica des que 
era molt jove. Una de les ca-
racterístiques més notables 
era la seva habilitat per fer 
esprint, un aspecte que conei-
xien prou bé els seus adversa-
ris. El tàndem Gassol-Alcaraz, 
més coneguts com els “Dia-
blos Rojos” eren els  favorits 
de les anomenades “competi-
cions americanes” .
El “Gassol de Vilanova” com 

era conegut a l’ambient ci-
clista, participava en curses a 
nivell comarcal. Primer de car-
retera i a partir dels 50, també 
a la pista de terra, que es va 
construir amb la destacada 
col·laboració d’una altre vila-
noví, Mossèn Borràs.  El 1951 
es va inaugurar el Velòdrom 
d’Igualada, una instal·lació 
que permetia la combinació 
entre les competicions, llavors 
ja federades, amb altres més 

lúdiques, com els balls de dis-
sabte.
L’any 1980 es va crear la Pe-
nya Ciclista de Vilanova del 
Camí, de la que en va ser soci 
fundador. La seva participació 
a les curses va ser molt desta-
cada. Els qui el coneixen des-
taquen no només la seva gran 
vessant esportiva sinó també 
la humana. Un home de per-
sonalitat oberta i cordial i un 
bon amic dels seus amics.

Marcel·lí Gassol, Medalla d’Or al Mèrit 
Esportiu, celebra el 90è aniversari
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La pintura és el que predo·
mina en les mostres que es 
recullen en les parets de la 
Sala Municipal d’Exposicions 
de la Pobla de Claramunt. En 
aquesta ocasió, però, la col·
lecció que es pot veure fins al 
26 de gener és molt especial. 
Es tracta dels carros, cales·
ses, carrosses i diligències 
del poblatà Pascual Heredia, 
que són veritables joies arte·
sanals.
La inauguració va tenir lloc 
el diumenge 12 de gener al 
migdia i va anar a càrrec de 
l’alcalde, Santi Broch, que va 
felicitar l’artesà per les seves 
creacions i va destacar el fet 
que les hagi volgut compartir 
en públic en l’espai cultural 
poblatà. Pacual Heredia va 
convidar tothom a visitar la 
mostra.
Es recullen una trentena de 
carros, calesses, carrosses 
i diligències reproduïts amb 
tot tipus de detalls, fins i tot 
les suspensions. El Pascual 
Heredia, ara ja jubilat, va tre·
ballar de planxista de cotxes 
i quan li arribava un vehicle 
tot destrossat sortia com nou. 

Aquesta mateixa destresa és 
la que aplica ara amb els seus 
carros.
Val la pena passar per la Sala 
Municipal d’Exposicions i des·
tinar una estona a descobrir 
cada detall d’aquestes peces 
artesanals, que no tenen preu. 
Per construir un d’aquests ve·
hicles el Pascual hi dedica en·
tre un mes, un mes i mig i fins 
i tot dos. 
És la primera vegada que la 
sala poblatana acull una mos·
tra com a tal de les creacions 
del seu convilatà, un artesà 

Carros, calesses, carrosses i diligències  
convertits en joies artesanals a la Pobla

que s’ha fet a sí mateix. Amb 
motiu de l’Exposició-Fira d’Art, 
que es fa al setembre al mu·
nicipi, ja s’han pogut veure al·
gunes de les seves obres d’art 
però és en aquesta ocasió que 
es poden veure exposades 
durant diversos dies. L’horari 
de visita de la mostra és de 
dilluns a dissabte, de 2/4 de 6 
de la tarda a 2/4 de 8 del ves·
pre,  i els diumenges, de les 
12 a les 2 del migdia. Aquesta 
exposició l’organitza la regido·
ria de Cultura de l’Ajuntament.

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran de la Pobla de Cla·
ramunt organitza per al dis·
sabte 25 de gener una excur·
sió a Sant Carles de la Ràpita. 
La data límit per apuntar-se a 
aquesta sortida, que compta 
amb la col·laboració de la re·
gidoria de Benestar Social, és 
el dimecres 12 de gener.
L’hora de sortida serà a les 7 
del matí des de l’Hotel Robert. 
El preu de l’excursió és de 13 
euros per als socis de l’entitat 
i de 15 euros, per als no socis. 

La sortida inclou l’esmorzar, 
una demostració publicitària i 
el dinar. A la tarda es farà una 
visita per a aquesta localitat 
del Montsià, que inclourà la 
plaça del Mercat on s’aixeca 
el castell i la Torre de la Ràpi·
ta, el port pesquer, la llotja del 
peix i el passeig marítim.
Per apuntar·se cal fer el paga·
ment a CatalunyaCaixa i des·
prés portar el rebut al Local 
Social de l’Ateneu, de dilluns 
a divendres, de les 9 del matí 
a les 12 del migdia. Per a més 
informació es pot trucar al te·
lèfon 93 808 78 00.

Excursió a Sant Carles de la 
Ràpita de l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran de la Pobla

CAPELLADES / LA VEU

8.431. Aquest és el nombre 
d’usuaris que ha tingut la Biblio·
teca El Safareig de Capellades 
des que va obrir les seves por·
tes el 4 de novembre de 2013, 
dins el servei de la Xarxa de Bi·
blioteques de la Diputació.
En aquest mes i mig s’ha fet 
un alt nombre de carnets per 
a nous usuaris, 650. Seguint 
aquest repàs estadístic tam·
bé es pot ressaltar el  mes de 

desembre, comptant que es va 
tancar totes les vacances de 
Nadal, amb més d’un miler de 
préstecs de llibres.
De cara a aquest 2014 la Bibli·
oteca continuarà oferint servei 
amb els mateixos horaris, cada 
tarda de 15:30 a 21  i dissabte 
de 10 a 13 hores. La novetat 
més destacada serà la nova 
programació d’activitats, que es 
presentarà durant aquest mes 
de gener.

La Biblioteca de Capellades 
s’estrena amb molts usuaris

CAPELLADES / LA VEU

Durant aquestes vacances de 
Nadal l’Ajuntament de Cape·
llades ha organitzat un Casal 
de Nadal amb activitats di·
verses per a tota la quitxalla. 
L’activitat ha estat subvencio·
nat per l’Ajuntament de Cape·
llades amb prop de 860 euros.
El centre d’interès d’enguany 
ha estat el Nadal i un viatge 
en el temps. S’ha dut a terme 
amb material de la Diputació 
de Barcelona. Els infants han 
fet activitats de tallers, màsca·
res, jocs, sortides i, coincidint 
amb la proposta de Capella·
des Comerç, es va anar a la 
Plaça a Cagar el Tió. Un altre 
dia, van ser els Patges qui es 
van desplaçar al gimnàs del 
Marquès per rebre les cartes 

dels assistents. 
Tant l’Ajuntament com les fa·
mílies participants han fet una 
valoració molt positiva de l’ex·
periència que ha permès do·

Gairebé 40 infants  han participat del Casal 
de Nadal capelladí

nar sortida a la necessitat de 
lleure que tenen molts pares 
al coincidir les vacances esco·
lars amb temps de treball dels 
pares.

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades 
ha rebut una subvenció del 
Servei d’Ocupació de Catalu·
nya per contractar persones 
sense feina i que no estiguin 
cobrant cap prestació ni sub·
sidi. Aquesta subvenció s’em·

marca dins la convocatòria 
del Programa Mix Treball i 
Formació que la Generalitat 
de Catalunya ha convocat per 
tal d’afavorir la inserció labo·
ral i millorar l’ocupabilitat de 
les persones contractades. La 
gestió del programa es porta 
terme mitjançant un conveni 

amb el Consell Comarcal de 
L’Anoia.
Aquesta subvenció ha permès 
que 2 persones capelladines 
s’hagin incorporat ja a fer tas·
ques a  la Brigada municipal i 
hi treballaran durant sis mesos 
i a jornada completa.  

L’Ajuntament de Capellades rep una subvenció 
per donar feina a persones aturades

CAPELLADES / LA VEU

A finals de desembre s’ha otor·
gat 15 beques per a la pràctica 
d’activitats esportives. La con·
vocatòria especificava que les 
mateixes entitats esportives 
de la vila havien de ser les que 
presentessin la sol·licitud, so·
bre nens i nenes de Capellades 
que estiguessin inscrits durant 
la temporada i que tinguessin 
dificultats econòmiques per fer 
efectiu el pagament mensual.
Un cop reunits com a jurat re·
presentants de les àrees de 
serveis socials i educació de 

l’Ajuntament de Capellades 
es va valorar les propostes 
presentades per les entitats. 
Les sol·licituds han estat totes 
ateses positivament, valorant 
l’aportació econòmica en dife·
rent grau, segons les neces·
sitats. En total, s’ha adjudicat 
un miler d’euros per facilitar la 
pràctica esportiva.
Aquest és el segon any que 
l’Ajuntament de Capellades 
concedeix ajudes per a acti·
vitats extraescolars, tot i que 
enguany s’ha centrat específi·
cament en les esportives.

Ajuts de l’Ajuntament per a la 
pràctica d’activitats esportives
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Aquest any celebrem la XXV 
Fira del Sant Crist de Piera, 
els dies 26 i 27 d’abril de 2014. 
Després d’un quart de segle, 
la Fira representa un referent 
a la nostra Vila i a la comarca. 
Un dels objectius d’aquest 
esdeveniment és potenciar el 
comerç local i mantenir la pre-
sència d’aquelles iniciatives 
de fora de Piera que mostren 
el seu interès en aquest esde-
veniment i que hi poden apor-
tar un valor afegit.
Des de la regidoria d’Empresa 
i Ocupació de l’Ajuntament de 
Piera, un any més, es treballa 
a fons en aquest important es-
deveniment amb l’entusiasme 
i el rigor que mereix. Però so-
bretot, comptem amb la parti-
cipació de tots vosaltres com 
la millor garantia de l’èxit final.
Apunteu-vos a la Fira!
Com cada any hi ha dues op-
cions per participar activament 
en la Fira:
Un estand de diferents mides 
i que oferta l’empresa col·
laboradora a l’organització 
MIDE (Management i Disseny 
d’Espectacles), amb una pro-
posta estàndard de glorieta de 
3x3, color vainilla, amb tarima, 
quadre de llum amb endoll, il-
luminació, retolació i cortines 
de tancament. Consulteu al-
tres mides i opcions trucant al 
93 310 53 62.
Una parada sol·licitant els me-
tres lineals segons el que s’hi 
vulgui exposar, al preu de 22 

€/m lineal (IVA inclòs). En la 
inscripció cal especificar el 
producte a exposar, els me-
tres lineals i la fondària, les 
característiques de la parada i 
indicar si és remolc o parada. 
Si és possible envieu fotogra-
fia a mide@mide.cat.
Les empreses i els particu-
lars que estigueu interessats 
a participar en l’aspecte més 
comercial de la Fira, heu 
d’emplenar el formulari d’ins-
cripció disponible a www.vila-
depiera.cat/fira2014 i des de 
l’organització rebreu resposta. 
Per tal de donar una imatge 
el més acurada possible de 
la Fira, l’organització donarà 
preferència a les parades amb 
bona presència. Si voleu par-

Comença a preparar-se la XXV Fira 
del Sant Crist de Piera

ticipar a la Fira com a entitats 
amb alguna activitat heu de 
contactar amb el Departament 
de Comunicació de l’Ajunta-
ment, tel. 93 778 82 00 (ext. 
451), perquè pugui ser inclo-
sa al programa de la Fira i les 
Festes del Sant Crist 2014.
Recordem que la participació 
a la Fira implica ser-hi present 
tots dos dies. En aquesta edi-
ció el termini per a fer inscrip-
cions acaba el 21 de març i, 
per tant, fora d’aquesta data 
no es podrà acceptar cap més 
sol·licitud. En cas de dubte 
podeu contactar directament 
amb l’empresa MIDE (93 310 
53 62) o amb el Departament 
de Comunicació de l’Ajunta-
ment de Piera (93 778 82 00).

PIERA / LA VEU

Un dels objectius de la regi-
doria de Cultura és donar em-
penta a l’activitat teatral i dina-
mitzar el renovat equipament 
del Teatre Foment de Piera. 
Amb aquesta finalitat, s’han 
programat una sèrie d’espec-
tacles per als mesos de gener 
a març adreçats al públic adult 
i també al públic infantil.
El passat dissabte, la Cia San-
dra Rossi va donar el tret de 
sortida a la programació d’es-
pectacles per a aquest trimes-
tre. El secret del pirata va ser 
l’obra de teatre representada 
en aquesta ocasió i va divertir 
molt tant petits com adults.
La programació inclou teatre·
monòlegs per al públic adult, 
amb representacions els me-
sos de gener, febrer i març, a 
les 22.30 h, i amb personatges 
com Peyu, Álvaro Carmona, 
Nando Massaneda o l’actor 
uruguaià Godoy. En el cas 
dels teatre·monòlegs el preu 
per representació és de 12 € 

(entrades anticipades al Casal 
i al Bar Nou Foment) i de 15 € 
(el mateix dia de l’espectacle 
a taquilla).
Pel que fa al teatre per als 
infants, la pròxima represen-
tació serà el dissabte 8 de fe-
brer, a les 18 h, amb l’especta-
cle Contes al terrat. Per al mes 
de març també hi ha prevista 
l’actuació de la Companyia 
Festuc amb La princesa del 
pèsol. El preu de les entrades 
per als espectacles per als in-
fants és de 3 euros (anticipa-
des i a taquilla).
Cal afegir que el Teatre Fo-
ment també acull les activitats 
programades des de les enti-
tats, com és el cas de la Festa 
Disco, organitzada pel Barri 
dels Gats i prevista per al dis-
sabte 15 de febrer, a les 22 h.
Consulteu el díptic informatiu 
amb la programació comple-
ta d’espectacles d’aquest tri-
mestre a www.viladepiera.cat/
programacio·foment.

El renovat Teatre Foment inicia 
temporada d’espectacles

PIERA / LA VEU

Darrerament, s’han fet modifi-
cacions en la deixalleria mòbil 
a Piera, un servei itinerant que 
presta els serveis de recollida 
de residus que es fa des de 
la Deixalleria Municipal, però 
que és mòbil i s’ubica en di-
ferents indrets del nostre mu-
nicipi. La deixalleria mòbil fins 
ara obria els dimecres i neces-
sitava el suport de personal de 
l’Ajuntament per assessorar 
en el reciclatge.
Tenint en compte l’entrada i el 
volum de les deixalles, es va 
creure convenient modificar la 
deixalleria mòbil fent·hi fines-
tretes amb diferents compar-
timents per recollir cadascun 

dels materials que s’hi poden 
dipositar. A més a més, s’ha 
augmentat el servei 24 hores, 
perquè no es necessita perso-
nal fix, i s’ha establert un ca-
lendari anual on s’especifica 
en quin barri estarà ubicada la 
deixalleria en cada moment i 
que podeu consultar en el do-
cument adjunt.
Recordem que a la Deixalle-
ria Municipal de Piera s’hi re-
cullen materials diversos com 
restes de podes, runes, mo-
bles de fusta, trastam o fitosa-
nitaris i que està oberta de di-
marts a divendres, de 10 a 14 
h i de 16 a 20 h, i els dissabtes 
de 10 a 14 h.

PIERA / LA VEU

La Biblioteca de Piera ha 
encetat dues iniciatives per 
fer arribar la lectura més 
enllà del seu espai físic, en 
col·laboració amb el Centre 
d’Atenció Primària i les llars 
d’infants de la vila. 
La primera de les accions 
es desenvolupa al Centre 
d’Atenció Primària de Piera, 
concretament a l’àrea de pe-
diatria. Els usuaris d’aquest 
espai trobaran un petit racó 
amb contes infantils que es 
renovarà periòdicament amb 
l’objectiu d’oferir als infants 
que esperen el seu torn de 
visita una estona d’entreteni-
ment on poder gaudir de les 
primeres lectures. L’objectiu 
contempla dues vessants pel 
que fa a la millora dels ser-
veis que s’ofereixen al ciu-
tadà. Així, el CAP de Piera 

ofereix un servei de valor afe-
git als usuaris i la Biblioteca 
augmenta la presència al mu-
nicipi amb punts no estàtics 
per tal de fomentar la lectu-
ra. Paral·lelament, els pares 
també descobriran un petit 
espai amb revistes de salut i 
educació infantil. La iniciativa 
compta amb la col·laboració i 
el suport de les regidories de 
Cultura i Sanitat de l’Ajunta-
ment de Piera.
La segona proposta se cen-
tra en la col·laboració amb 
les llars d’infants de la vila, la 
Llar d’infants Municipal i la llar 
d’infants La Tortuga i es diri-
geix a totes les aules·classes 
d’ambdós centres per adap-
tar-se a les diferents edats 
dels nens. La iniciativa té com 
a fil conductor i argumental la 
mascota de l’àrea infantil de 
la Biblioteca, l’abella Rusqui, 

amb l’objectiu de difondre els 
serveis i apropar la lectura 
als infants de la vila a través 
d’aquest simpàtic personat-
ge.
Les activitats es vehiculen a 
través d’un lot de llibres infan-
tils que la Biblioteca cedeix 
als centres per un període 
d’una setmana. Aquest lot es 
renovarà al llarg del curs es-
colar, cosa que permetrà als 
centres gaudir d’un ampli, va-
riat i renovat ventall de contes 
per presentar i explicar als 
nens i les nenes. La iniciativa 
ha estat molt ben rebuda per 
ambdós centres educatius 
i permetrà una estreta col-
laboració entre els diferents 
equipaments municipals que 
hi participen per optimitzar re-
cursos i ampliar i millorar els 
serveis que ja s’ofereixen. 

La Biblioteca pierenca enceta dues noves 
iniciatives

Modificacions a la deixalleria 
mòbil
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L’Ajuntament de Piera recu-
pera la campanya informa-
tiva i el treball de sensibilit-
zació ciutadana a l’entorn 
de la tinença d’animals de 
companyia, que incideix so-
bre els principals punts de 
l’ordenança municipal regu-
ladora del control i la tinença 
d’animals aprovada el 2002. 
Tenir un animal de compa-
nyia implica una gran res-
ponsabilitat, i aquell somni 
que formi part de la família 
de vegades es transforma en 
una obligació i un pes quan 
la realitat del manteniment 
i la cura està a les nostres 
mans, cosa que comporta 
que l’animal pugui arribar a 
patir deixadesa i abandona-
ment.
Des del mes de maig de 
2002, la Vila de Piera compta 
amb una ordenança regula-
dora sobre la tinença d’ani-
mals domèstics, que atenent 
a novetats legislatives s’ade-
qua a la Llei 22/2003 de 4 de 
juliol de protecció d’animals. 
L’ordenança es pot consul-
tar a la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament, a l’apartat d’In-
formació Pública – Normati-
va i Reglaments. La regidoria 
de Salut de l’Ajuntament pie-
renc insisteix en la conveni-
ència de continuar informant 

i sensibilitzant els propietaris 
d’animals domèstics, amb 
l’objectiu que aquests no re-
presentin cap perill ni molès-
tia per als vilatans.
L’ordenança té per objecte 
la regulació de la tinença, 
comerç i recollida d’animals 
domèstics de Piera -i espe-
cialment els gossos potenci-
alment perillosos-, per tal de 
protegir la salut i la segure-
tat de les persones, garantir 
el màxim respecte als drets 
dels animals, el bon nivell de 
convivència entre animals 
i persones en el medi urbà, 
el màxim nivell possible de 
qualitat de vida per a tots i 
recull un règim sancionador, 
amb la possibilitat d’emissió 
de multes des dels 100 fins 
els 20.000 euros o quantitats 
superiors si la sanció és per 
a gossos potencialment peri-
llosos.
Els propietaris de gossos i 
gats els han d’inscriure en 
el cens municipal, mitjan-
çant petició normalitzada on 
han de constar les dades del 
propietari, de l’animal, el codi 
d’identificació i domicili de 
l’animal. En el moment de la 
inscripció es lliurarà al pro-
pietari una xapa censal mu-
nicipal de l’any en curs que 
l’animal haurà de portar per-
manentment en la corretja o 

collar. Si es tracta d’un gos 
considerat perillós, per sol-
licitar la corresponent llicèn-
cia municipal s’haurà d’apor-
tar, a més, la justificació que 
disposa d’una assegurança 
de responsabilitat civil, cer-
tificats de capacitat física i 
d’aptitud psicològica.
L’ordenança recull aspectes 
bàsics relacionats amb la 
convivència com:
- La necessitat que estiguin 
desparasitats
- L’obligació de mantenir-los 
en adequades condicions hi-

gièniques
- La necessitat de dur-los 
amb corretja
- L’obligació de recollir els 
excrements
- La prohibició de passejar-
los en espais on juguen els 
més petits
- La prohibició de facilitar-los 
menjar en espais públics
- La necessitat de respectar 
el descans dels veïns
Les campanyes de sensibi-
lització als propietaris, so-
bretot de gossos, estan fun-
cionant i cada cop són més 

L’Ajuntament de Piera promou la sensibilització ciutadana sobre 
la tinença d’animals de companyia

PIERA / LA VEU

El passat 4 de gener el pavelló 
poliesportiu va acollir un partit 
de futbol sala inèdit entre els 
equips FSB Can Claramunt i 
la selecció catalana sub-21. 
L’encontre es va saldar amb 
un empat a 2, animats en tot 
moment pel públic que omplia 
les grades de gom a gom. 
Aquest esdeveniment espor-
tiu va comptar amb el suport 
i la presència de la regidora 
d’Esports, Maite Guzmán, i 
del capità i secretari del Club 
pierenc, José Manuel Macías 
Liarte, que va obrir l’acte feli-
citant l’any nou a l’afició i fa-
miliars dels jugadors i agraint 
a l’Ajuntament i als mitjans 
locals Ràdio Piera i Piera TV 
la seva col•laboració en l’orga-
nització. 
Després d’una acurada pre-
sentació dels jugadors dels 
equips veterà, sènior, femení, 
cadet, infantil i benjamí, a càr-
rec d’Isaac Posadas, i de les 
corresponents instantànies 

de cada categoria per al re-
cord, president, equip tècnic i 
esportistes van protagonitzar 
una gran fotografia de família.
Un cop acabades les presen-
tacions, l’equip sènior i la se-
lecció catalana sots-21 van 
sortir uniformats juntament 

amb els àrbitres mentre so-
nava l’himne de la Champions 
League. Un cop alineats va 
sonar Els Segadors, l’Himne 
Nacional de Catalunya. Tot 
seguit, el President del Club, 
José Manuel Macías Beltrán, 
va fer entrega d’unes plaques 

Partit inèdit entre la selecció catalana sub-21 de futbol sala i el 
FSB Can Claramunt

commemoratives: una per a 
la Regidora d’Esports i una 
altra a la Selecció Catalana 
pel seu bon paper a l’últim 
Europeu sots-21. Per la seva 
banda, el capità de la selec-
ció catalana va obsequiar els 
amfitrions amb una samarreta 

firmada per els jugadors, que 
van aconseguir la 3a posició 
a l’Europeu i que va recollir el 
capità del sènior del Can Cla-
ramunt.
El desenvolupament del partit 
va ser sempre de molta igual-
tat i l’empat a 0 amb què va 
acabar la primera part, gràcies 
a les grans intervencions del 
porter Jordi Huertas, va donar 
pas al primer gol de l’equip 
pierenc a la segona part, des-
prés d’un contraatac i gol de 
Franciso Javier Macías. La se-
lecció dominava la pilota i en 
una gran combinació va esta-
blir l’empat. Més tard, en una 
falta llançada al segon pal per 
David Gorch, per part del Can 
Claramunt, Jordi López, apro-
fitant el rebuig de la tanca va 
establir el 2-1 a favor del Can 
Claramunt. L’empat arribaria 
més tard en un gran contraa-
tac de la selecció catalana on 
el porter del Can Claramunt 
poc va poder fer.

les persones compromeses 
amb el nostre entorn, que 
recullen les defecacions dels 
seus animals. Per altra ban-
da, encara hi ha qui no fa ús 
d’aquest costum i continua 
passejant el seu gos com si 
res, deixant la vorera, el car-
rer o el parc bruts i deixats. 
No és guanyar cap medalla o 
distinció l’objectiu de la regi-
doria de Salut, però sí acon-
seguir l’elogi i el benestar de 
qui passeja i es mou a peu, 
per trobar un entorn immillo-
rable, net i cuidat.
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L’Ajuntament de Masquefa co-
mençarà la setmana que ve a 
elaborar un cens de locals co-
mercials en planta baixa amb 
l’objectiu d’obtenir un llistat 
actualitzat de tots els comer-
ços en funcionament a la vila, 
i també dels que es troben en 
venta o lloguer.
L’estudi es farà amb una 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona i anirà a càrrec de 
l’empresa Opinometre, con-
tractada per la mateixa Dipu-
tació. Entre el 20 i el 25 de ge-
ner un equip tècnic d’aquesta 
empresa farà una prospecció 
exterior als locals per recollir 
dades com el nom comercial, 
l’adreça, la seva localització i 
una fotografia de la façana de 
l’establiment.
L’Ajuntament, que ja ha in-
format de la iniciativa els co-
merciants mitjançant carta o 
correu electrònic, demana la 
col·laboració dels comerços 
en la realització d’aquest es-
tudi. En cas que tinguin algun 
dubte, poden posar-se en con-
tacte amb el tècnic d’Empresa 
Òscar Solaz, trucant al 93 772 

78 28 o adreçant-se al Centre 
Tecnològic Comunitari (avin-
guda Catalunya, 60).
Aquest treball de camp per-
metrà crear una base de da-
des actualitzada amb la in-
formació i la imatge de cada 
establiment. També serà una 
eina d’utilitat per al Departa-
ment de Promoció Econòmica 
a l’hora d’assessorar i orientar 
els emprenedors que volen 
obrir nous negocis, podent-los 
informar amb detall de l’oferta 

Masquefa elabora un cens de locals 
comercials

comercial ja existent i de les 
necessitats detectades.
L’elaboració d’aquest cens de 
local comercials s’engloba en 
el conjunt d’accions que es 
duen a terme des de l’Ajun-
tament per dinamitzar el teixit 
empresarial i comercial i con-
tribuir a la seva reactivació.
D’altra banda, l’Ajuntament 
també està treballant en l’edi-
ció d’una guia de comerços i 
empreses que es farà arribar 
a totes les llars.

MASQUEFA / LA VEU

Després dels bons resultats 
dels anys anteriors, l’Ajunta-
ment continuarà organitzant 
aquest 2014 una acció forma-
tiva gratuïta cada mes adreça-
da específicament a empre-
ses, emprenedors i comerços 
per ajudar-los a ser més com-
petitius. Per a aquest mes de 
gener ja s’ha organitzat un 
taller d’aparadorisme, mentre 
que al febrer se’n farà un altre 
de tècniques d’embolicat de 
regals de cara a la campanya 
comercial especial de Sant 
Valentí.
El taller d’aparadorisme tindrà 
lloc el dimecres 29 de gener, 
de 2/4 de 3 a 2/4 de 5 de la 
tarda. Les inscripcions estan 
obertes fins al dia 27 de ge-
ner. En finalitzar el taller, els 
comerços que ho sol·licitin po-
dran rebre la visita dels alum-
nes de l’escola d’aparadoris-
me Ártidi al seu establiment 
per dissenyar el seu aparador.
El taller de tècniques d’emboli-
cat de regals es farà el dilluns 
3 de febrer, de les 2 a les 4 de 
la tarda. El termini per forma-

litzar les inscripcions acaba el 
30 de gener.
En tots dos casos les inscrip-
cions es poden fer presenci-
alment al CTC (avinguda Ca-
talunya, 62) o bé de manera 
online a www.masquefa.cat/
formació.
El pla formatiu gratuït per a 
empreses, emprenedors i co-
merços d’aquest primer tri-
mestre de l’any inclourà tam-
bé la xerrada ‘Com crear un 
blog per al meu negoci’ (27 
de febrer), una sessió de ne-
tworking per a persones amb 
esperit emprenedor (21 de 
març), i un taller per aprendre 
a donar a conèixer el negoci 
mitjançant les xarxes socials 
(27 de març).
Per a elaborar aquesta pro-
gramació l’Ajuntament ha 
comptat amb la col·laboració 
de l’Associació de Comerços i 
Serveis de Masquefa, fet que 
ha permès detectar les princi-
pals necessitats formatives del 
teixit comercial i empresarial i 
dissenyar cursos que contri-
bueixin a donar-hi resposta.

Dos nous tallers gratuïts per a 
comerciants: aparadorisme i 
embolicat de regals

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa ha 
adquirit una moto de segona 
mà per a la Policia Local, que 
fins ara no disposava de cap 
vehicle d’aquestes caracterís-
tiques. Es tracta d’una Honda 
Deuveille, de 650 centímetres 
cúbics i equipada amb tots els 
dispositius necessaris per a 
la tasca policial. La moto pro-
cedeix de la Policia Local de 
Vilafranca del Penedès i ha 
tingut un cost de 1.000 euros.

Amb l’adquisició d’aquest ve-
hicle l’Ajuntament amplia el 
parc mòbil de la Policia, do-
tant-lo d’una eina que no tenia 
fins ara. La moto permetrà als 
agents millorar l’atenció als 
ciutadans, especialment el 
servei de proximitat, i arribar 
més ràpidament als escenaris 
d’emergències. També com-
portarà un important estalvi 
en combustible, ja que consu-
meix menys benzina que un 
cotxe. 

La Policia Local adquireix 
una moto de segona mà per 
millorar l’atenció als ciutadans

MASQUEFA / LA VEU

Entre els mesos de desembre 
i gener l’Ajuntament de Mas-
quefa ha pogut donar feina a 
set persones empadronades 
al municipi que es trobaven en 
situació d’atur mitjançant les 
subvencions de tres progra-
mes ocupacionals promoguts i 
finançats pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) de la 
Generalitat.
Aquests set persones s’han 
incorporat a la Brigada Mu-
nicipal d’Obres i Serveis, on 
realitzaran tasques de mante-
niment de la via pública i dels 
equipaments municipals. Se’ls 
ha fet un contracte de sis me-
sos de durada, a jornada com-
plerta, que inclou també una 
part de formació. Dimecres 
se’ls va fer un acte de bevin-
guda a l’Ajuntament.
Cinc de les contractacions 
s’han realitzat mitjançant el 
Programa Treball i Formació 
del SOC, una altra amb el 
programa Treball i Formació 
per a persones receptores de 
la Renda Mínima d’Inversió, i 
una darrera amb el Programa 
de Col·laboració Social.

Aquestes persones van ser 
preseleccionades pel mateix 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya entre els diferents candi-
dats, d’acord amb els requisits 
que establia la convocatòria, 
entre aquests trobar-se en si-
tuació d’atur i estar inscrits al 
SOC. La seva contractació ha 
anat a càrrec del Consell Co-
marcal.
Amb la incorporació d’aques-
tes persones la Brigada Muni-
cipal veurà reforçada la seva 

L’Ajuntament dóna feina a set persones 
que estaven a l’atur mitjançant programes 
ocupacionals del SOC

plantilla i podrà destinar un 
equip d’efectius exclusiva-
ment a les urbanitzacions per 
garantir un bon manteniment.

Properes contractacions 
amb plans de la Diputació
D’altra banda, l’Ajuntament 
contractarà properament més 
persones en situació d’atur 
amb una subvenció de més 
de 51.000 euros de la Diputa-
ció de Barcelona per a plans 
d’ocupació.
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat mes de novembre, 
el CRIP va finalitzat la seva 
activitat formativa teòrica i 
pràctica de postgrau 2013, en 
tècniques conservació - pre-
paració de béns paleontolò-
gics, iniciada el passat mes de 
juny i fruit del conveni amb la 
l’Escola Superior de Conser-
vació i Restauració de Béns 
Cultural de Catalunya. Durant 
aquest mesos els alumnes 
han fet un llarg recorregut per 
totes les tècniques, dins de 
l’àmbit de la conservació i res-
tauració paleontològica, a les 
que s’hauran d’enfrontar en 
el món professional. Aquest 
mes de gener, els alumnes 
han presentat els seus treballs 
finals de formació, que seran 
defensats i avaluats davant 
tribunal, a l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de 
Béns Cultural de Catalunya, 
el proper 3 de febrer de 2014 
. Posteriorment, els alumnes 
hauran d’elaborar un article 
per a la revista “CURATO-

RIAL”, publicació pròpia del 
CRIP, aprenent a esquematit-
zar i posar en format article un 
dels temes desenvolupats du-
rant la seva formació. Aques-
ta experiència formativa, pi-
onera a Catalunya, ha estat 
molt enriquidora i ha posat la 
base al projecte formatiu que 
es desenvolupa des del CRIP, 
omplint un buit existent a Ca-
talunya dins d’aquest àmbit. 

Finalitza el primer postgrau de restauració 
al CRIP dels Hostalets de Pierola

L’equip del CRIP agraeix als 
seus alumnes, la professio-
nalitat i entusiasme que han 
posat durant tot aquest cicle 
formatiu d’especialització. Ha 
esta un plaer poder treballar 
amb tots ells. El proper mes 
de juny del 2014, el CRIP re-
prendrà aquesta oferta forma-
tiva de postgrau. El període de 
preinscripció s’iniciarà durant 
el mes de març del 2014.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Diumenge passat va tenir lloc 
l’acte de cloenda de l’any del 
centenari de les Escoles, en 
què es commemorava els 100 
anys de la col·locació de la 
primera pedra durant la Fes-
ta Major del 1913. Al voltant 
de 200 persones van fer petit 
l’auditori de Cal Figueres on 
es va fer la presentació del 
llibre i el DVD elaborats per 
l’ocasió. L’acte va ser orga-
nitzat per la comissió encarre-
gada dels actes del centenari. 
Dalt de l’escenari Montserrat 
Cucurella, Bastanist Cucurella 
i Jordi Parcerisas van detallar 
com s’havia cuinat la idea, 
com s’havien organitzat, qui-
nes ambicions havien dibuixat 
i amb quin resultat es culmina-
va la tasca de la comissió. Fi-
nalment es va convidar als as-
sistents a adquirí el producte 
amb un donatiu de 12 euros. 
Un cop exposada la feina feta 
i reivindicada la importància 
d’una efemèride com aquesta 
i després d’uns sonors aplau-
diments en senyal de suport, 
els presents van poder gaudir 
de més d’una hora de vídeo 
que, de tant en tant, provoca-
va sorolloses rialles en escol-
tar acudits i entremaliadures 
dels entrevistats. Cal recordar 

que el DVD inclou dos vídeos: 
El primer conté la història de 
l’educació als Hostalets i el 
següent recull una trentena 
d’entrevistes a exalumnes de 
diferents etapes. Tot plegat 
va ser rebut amb un darrer 
aplaudiment que va culminar 
amb un últim agraïment per 
part de la Comissió i l’acte va 
culminar amb una destacada 
venda d’exemplars i un emo-
tiu intercanvi d’idees i records 
entre els assistents mentre 
s’anava buidant el recinte. La 

La presentació del llibre “100 anys 
d’escola” omple l’auditori de gom a gom

venda del material es va re-
prendre l’endemà mateix a la 
botiga de L’Arca que regenta 
Maria Cursellas i que manté 
el mateix import de 12 euros 
com a donatiu que servirà per 
sufragar part de les despeses 
que ha representat aquest 
gran projecte. El projecte ha 
estat possible gràcies a la col-
laboració desinteressada de 
tots els que hi han participat i a 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola que ha finançat l’edició 
del llibre.

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Després de l’excel·lent aco-
llida que va tenir l’any passat 
–amb gairebé una cinquan-
tena de participants vinguts 
de diverses localitats de Ca-
talunya-, Vallbona d’Anoia 
serà el diumenge 9 de febrer 
l’escenari del segon Canicròs 
del municipi, organitzat per 
l’Ajuntament i l’equip Skijoring 
Racing Team Tuga-Non Stop. 
La cursa està oberta tant als 
corredors federats –de fet, s’hi 
esperen els millors especia-
listes catalans- com a tots els 
aficionats a aquesta disciplina 
esportiva que vulguin prendre 
part en la competició.
La segona edició del Canicròs 
de Vallbona d’Anoia comptarà 
amb algunes novetats des-
tacades. Els organitzadors 
han ampliat el circuit, que en 
aquesta ocasió serà de 9 qui-
lòmetres en lloc dels 5,5 de 
l’any passat. Es tractarà d’un 
recorregut tècnic i ràpid que 
combinarà el pas per camins 
i rierols -el 70% del trajecte- 
amb un tram urbà configurat 
per set carrers del municipi, 
de manera que els veïns po-
dran veure les evolucions dels 
esportistes i sentir-se també 
partícips de l’esdeveniment. 
La cursa tindrà la sortida i l’ar-
ribada al pavelló poliesportiu.
Altres novetats seran la de-
mostració de gossos de res-
cat que farà la Unitat Canina 
de Montornès del Vallès i una 
demostració i taller de ‘nòrdic 
walking’ a càrrec de Nordic 
Esport, de la Seu d’Urgell.
L’Ajuntament de Vallbona i 
l’equip Skijoring Racing Team 
Tuga-Non Stop han cuidat 
tot els detalls perquè aques-
ta segona edició torni a ser 
un èxit. Es compta amb unes 
instal·lacions i una logística 
de primera, un cronometratge 
professional amb CSI Timing i 
col·laboradors de prestigi com 
Tuga Active Wear, Dogathlon, 
Nordic Esport i l’Associació 
Espanyola de Mushers. A més 
l’organització es beneficia de 
l’experiència i la professiona-
litat del jove corredor vallbo-
nenc Víctor Carrasco, que ha 
estat quatre vegades interna-
cional amb la selecció espa-
nyola i campió d’Espanya en 
l’especialitat de Skijoring. 

Inscripcions obertes
Totes les persones interes-
sades a participar en el se-
gon Canicròs de Vallbona 
d’Anoia poden fer les ins-
cripcions a la pàgina web 
de CSI Timming (http://csi-
t iming.com/index.php/es/

clasificacionesme?id=29). El 
preu de la inscripció és de 
12 euros per als corredors 
federats, i de 19 euros per 
als no federats, ja que in-
clou l’obtenció d’una llicència 
d’un dia. Abans d’omplir el 
formulari d’inscripció cal fer 
l’ingrés al número de compte 
2013-0215-93-0200520633 
de Catalunya Caixa, ja sigui 
de manera online o a qualse-
vol oficina de l’entitat. Un cop 
omplert el formulari s’ha d’en-
viar el comprovant de l’ingrés 
a victor.vallbona@gmail.com, 
indicant-hi el nom i cognoms. 
El termini per formalitzar les 
inscripcions finalitza el 3 de 
febrer.

Programa 
07.00h: rebuda dels corredors 
i lliurament dels dorsals
08.00h: inici del control vete-
rinari
09.00h: musher Meeting
09.30h: sortida dels primers 
corredors
11.30h: demostració de gos-
sos de rescat
Tot el matí: demostració i taller 
de ‘nordic walking’

Un esport en auge
El canicròs és una discipli-
na que compta cada vega-
da amb més adeptes. Inclòs 
dins del mushing i els esports 
d’hivern, consisteix en la dis-
puta d’una cursa en què el 
corredor porta un gos lligat a 
la cintura. Corredors i gossos 
fan una gran tasca conjunta i 
coordinada: l’animal tiba amb 
un arnés especial i el corredor 
s’hi uneix mitjançant una línia 
de tir amortidora i un cinturó 
especial. Es tracta d’un esport 
reglamentat del qual se’n cele-
bren campionats de Catalunya 
i fins i tot del món amb la par-
ticipació de reconeguts espe-
cialistes. 

El diumenge 9 de febrer, segon 
Canicròs de Vallbona d’Anoia 
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

Un centenar de persones van 
omplir divendres passat la 
Sala de Fusta del Casal de 
Calaf, amb motiu del Concert 
per la Llibertat que havien 
organitzat les territorials de 
l’ANC de Calaf i dels Prats de 
Rei. L’acte va incloure un mag-
nífic concert de la formació Els 
Amants de Lulú, que van fer 
un recorregut per peces d’ar-
rel tradicional i de procedència 
ben diversa —totes elles amb 
el particular i atrevit toc del 
quartet anoienc. El públic va 
aplaudir llargament cada una 
de les cançons interpretades, 
com també va ser ovacionat 
el convidat a l’acte, l’escriptor 
igualadí Antoni Dalmau. L’ex-
polític va parlar del camí cap 
a la independència i va enco-
ratjar els presents a combatre 
el “discurs de la por”, que molt 
sovint s’utilitza per intentar di-
namitar el procés. En la seva 
brillant i clara intervenció, 
Dalmau també va dir que cal 
ser optimista i no deixar-se 
desmoralitzar, perquè el camí 
ja està iniciat i aquesta vega-

da no hi ha marxa enrere. En 
acabar, va tenir lloc un breu 
col·loqui. 
L’acte va servir per presentar 
oficialment a l’Alta Segarra la 
campanya “Signa un vot per 
la independència”, impulsa-
da per l’ANC, i que va viure 
el cap de setmana passat les 
primeres jornades de recollida 
massiva de peticions. Els po-
bles del nord de la comarca 

que van participar-hi, amb una 
molt bona resposta per part 
de la població, van ser Calaf, 
Calonge de Segarra, Caste-
llfollit de Riubregós, Sant Martí 
Sesgueioles, els Prats de Rei, 
Pujalt, Sant Pere Sallavinera i 
Veciana. La recollida de petici-
ons continuarà al llarg de les 
properes setmanes, en actes 
que s’anunciaran oportuna-
ment. 

Un participat Concert per la Llibertat va obrir 
a l’Alta Segarra el període de recollida de 
peticions a favor de la independència

VECIANA / LA VEU

Com ja és tradició, el passat 
dimecres dia 5 de gener, Ses 
Majestats els Reis Mags d’Ori-
ent van arribar al municipi de 
Veciana per portar obsequis 
als seus veïns i renovar un any 
més la il·lusió de xics i grans.
Enguany, i degut al gran nom-
bre de llars que havien de re-
córrer, la comitiva reial va arri-
bar puntualment a les cinc de 
la tarda a Veciana per fer les 
corresponents visites i despla-
çar-se després cap a la zona 

de Sant Pere del Vim. Més 
tard varen fer cap als nuclis i 
masies de Segur, Montfalcó el 
Gros i Santa Maria del Camí, 
arribant a totes les llars on hi 
havia persones que espera-
ven amb il·lusió la seva visita, 
omplint-les de màgia i joia.
Després d’aquesta festa de 
Reis ja només queda la sortida 
prevista pel proper diumenge 
12 de gener al pessebre vivent 
de Fals per tancar l’agenda de 
Nadal al municipi.

Els Reis Mags d’Orient  van 
visitar Veciana

CALAF / LA VEU

En les properes setmanes 
començaran les trobades de 
dos nous grups de conversa 
a Calaf, destinats a aprendre 
i practicar la llengua anglesa 
i la llengua francesa. Sophie 
Limbour dinamitzarà el grup 
de francès, el segon dime-
cres de cada mes de 19.00 h 
a 20.00 h, amb inici el 12 de 
febrer. Serà Ramon Santaula-
ria qui es farà càrrec del grup 
d’anglès, el darrer dimecres 
de cada mes de 19.00 h a 
20.00 h, a partir del 29 de ge-
ner. El preu total per cada grup 
de conversa és de 5 euros, 

L’AMPA de l’Institut de Calaf posa en marxa dos 
grups de conversa per aprendre anglès i francès

gratuït per als socis de l’AM-
PA, i les trobades tindran lloc 
a l’IES Alexandre de Riquer, 
fins al mes de juny. És l’AM-
PA d’aquest centre qui s’en-
carrega d’organitzar aquestes 

CALAF / LA VEU

Els jugadors i jugadores de 
tennis de taula tenen una cita 
al poliesportiu de Calaf el pro-
per diumenge 26 de gener, 
amb motiu del III Torneig pro-
vincial individual lleidatà que 
ha organitzat el club calafí, i 
que compta amb el suport de 
la Federació Catalana, l’Ajun-
tament de Calaf i la Diputació 

de Barcelona. En l’edició pas-
sada, el torneig va tenir una 
molt bona participació, i va ser 
molt ben valorat per part dels 
jugadors i clubs que hi van 
prendre part. La competició 
està oberta a les categories 
benjamí-aleví, infantil, absolut, 
femení i veterans.
L’activitat començarà a les 
8.30 h amb la rebuda dels par-

El club de Tennis Taula Calaf organitza el 3r torneig 
provincial individual lleidatà per al 26 de gener

activitats, de manera que per 
a inscriure-s’hi cal adreçar-se 
a ampaiescalaf@gmail.com o 
bé trucar a Judit (655 82 65 
89) o Montse (659 21 02 98).

ticipants, per iniciar la compe-
tició a les 9.00 h. A les 12.00 
h és previst que comenci la 
fase de la categoria absoluta, i 
encara abans de dinar es lliu-
raran els trofeus de les cate-
gories per edats. A les 16.00 h 
començaran les eliminatòries, 
i al voltant de les 19.00 h serà 
el moment de lliurar els trofeus 
del Torneig.

LA TORRE DE C. / LA VEU

Per tercer any consecutiu Ta-
tanka amb la col.laboració 
de l’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt es va fer el 3er 
Campament de la Infància els 
dies 2 i 3 de gener 2014.  
L’escenari: un campament 
indi, seguin la trajectòria dels 
anys passats i amb l’essència 
de Tatanka. Les típiques tipis 
índies, la zona pícnic amb 
informació medi-ambiental i 
animal (revistes i llibres es-
pecialitzats…) i les activitats 
corresponents a les diferents 
àrees: construcció,  psico-mo-
tricitat, medi ambient,  reciclat-
ge,  manualitats i creativitat. 
La zona dels menuts, on els 
més petits de la casa també 
disposaven de monitors i un 
espai només reservat per ells. 
Els  matins  va haver activitats 
diverses, jocs tradicionals i 
també innovadors. A les tar-
des vam tenir dels alumnes 
dels cursos de Vilanova del 
Camí: Cançons  amb llengua 
de signes. La visita dels Fal-
cons de Vallbona a on els més 
menuts van construir un munt 
de figures tot passant-ho l’allò 
més bé. Cada dia es van do-
nar regals  i coca per berenar. 
En acabar l’últim dia va tenir 
lloc el sorteig de dues grans 
paneres.  Aquestes paneres 

van ser possible gràcies a les 
aportacions de molts comerci-
ants i persones de la comar-
ca. Tot el nostre agraïment per 
fer-lo possible.
Els números de les tires dels 
guanyadors de les dos pane-
res son:  245, 246, 247, 248 
i la segona on el guanyador 
va sortir al mateix campament 
es la següent: 553, 554, 555 i 
556.  Si teniu la tira guanyado-
ra es podeu posar en contac-
te a través del nostre correu: 
tatankagrup@gmail.com o el 
telèfon 629742614.
L’associació Tatanka felicita la 
gran tasca feta pel voluntariat, 
monitors i la responsable de 
portar a bon termini el cam-
pament. Els col.laboradors i 
l’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt i sobretot a tots 
vosaltres que vau venir com 
cada any al campament!!!. 
Fins el proper Campament de 
la Infància.

Campament de la infància a la 
Torre de Claramunt



L’IHC derrota el Vilafranca (4-0) i es consolida a mitja 
taula, abans de buscar el passi a quarts de la CERS
HOQUEI  / DAVID VIA

Aquest dimecres, dia 14 de 
gener, l’IHC va jugar contra el 
C.P. Vilafranca Capital del Vi, 
un partit que resultaria impor-
tantíssim per les expiracions 
del conjunt igualadí en la OK 
Lliga. D’entrada, era un partit 
molt complicat per a ambdós 
equips: només un punt era el 
que els separava en la taula 
classificatòria. Això feia que 
per el Monbús Igualada, que 
portava llavors tres partits se-
guits guanyant en lliga, fos un 
partit transcendental de cara al 
futur en la competició. 
Abans de començar el partit es 
va fer un minut de silenci per  
l’avi d’Elagi Deitg el qual morí 
recentment.
Després del minut de silenci el 
partit va començar, i de quina 
manera! doncs, als 11 segons 
de partit, el IHC va marcar el 
primer gol a mans d’Oriol Vi-
ves. Després d’aquest, en un 
moment psicològic del partit, 
va fer que els de Vilafranca ata-
quessin la porteria local creant 
ocasions de tota mena: centres 
a l’àrea, tirs a llarga distància... 
incloent-hi alguna entrada en 
solitari d’algun dels jugadors 
del conjunt visitant, però Elagi 
les treia totes. Lamentable-
ment, una d’aquestes entrades 
en solitari va acabar en penal. 
La pena màxima semblava ser 
massa. Tot indicava que la falta 
era fora de l’àrea i per tant, no 
era penal. De totes maneres, el 
tir de penal no va convertir-se 
en el primer gol dels visitants 
doncs Elagi va poder parar el 
tir. Després d’això, el partit es 
va calmar però al cap de set 
minuts, l’IHC va provocar un al-
tre penal (aquest si, més clar), 
però que per sort, com en el 
primer, la pilota no va entrar a 
porteria. De nou, el partit es va 
calmar i quan només queda-
ven uns minuts per el final de la 
primera part, es va generar un 
nou penal a favor, un altre cop, 
del conjunt visitant. El tir però 
va ser refusat per Elagi que si 
no fos per ell, el IHC fàcilment 
tindria el marcador en contra 
en aquells moments. 
S’arriba a la primera part amb 
un 1-0 a favor dels igualadins.
La segona part va començar 
igual que la primera: el Vila-
franca creava moltes ocasions 
contra la porteria del conjunt 
local. Per part del IHC, intenta-
ven no cometre cap error per 
no provocar el temut empat. 

MONBUS IHC 4 (1/3) Equip ini-
cial: Elagi Deitg, Antoni Baliu, 
Jaume Molas (1 gol), Sergi Pla 
(1), Oriol Vives (2) Suplents: 
Jassel Oller, Joan Muntané, 
Josep Vilaseca, Nil Garreta i 
Alex Ferrer.
VILAFRANCA 0 (0/0) Equip 
inicial: Gerard Camps, Jordi 
Esteva, Marc Navarro, Jordi 
Galan i Xavier Caldú Suplents: 
Bernabé Garcia, Joan Váz-
quez i Pablo Aguaron.
GOLS: 1-0 Oriol Vives (11 se-
gons). SEGONA PART; 2-0 
Sergi Pla (Minut 10); 3-0 Jau-
me Molas (Minut 24); 4-0 Oriol 
Vives (Minut 24:55). 

Els homes de Monclús van resoldre bé el seu darrer partit a les Comes. Arxiu Joan Guasch.
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Jornada 14
CP Calafell Tot l’Any - Coinasa Liceo HC   1-4
CE Moritz Vendrell - FC Barcelona   3-8
Club Patí Vic - Reus Deportiu   6-1
CP Voltregà - ICG Software Lleida   4-2
Òptica Muralla Blanes HCF - CP Cerceda  
CP Vilanova Mopesa - CH Lloret 
Monbus Igualada HC - CP Vilafranca   4-0
CP Tordera - CE Noia Freixenet   6-3

Classificació
         PT j g e p     gf   gc 
  1. FC Barcelona  40  14  13  1  0  98  33
 2. Coinasa Liceo  29  14  9  2  3  65  35
 3. Voltregà  27  14  7  6  1  56  35
 4. Club Patí Vic  26  14  8  2  4  55  36
 5. Moritz Vendrell  25  14  8  1  5  64  46
 6. Reus Deportiu  25  14  7  4  3  56  49
 7. Noia Freixenet  20  14  5  5  4  54  50
 8. Cerceda  20  13  5  5  3  47  48
 9. Monbus Igualada  20  14  6  2  6  41  42
 10. Vilafranca   18  14  5  3  6  49  55
 11. Calafell Tot l’Any  17  14  5  2  7  51  56
 12. Muralla Blanes  11  13  3  2  8  34  58
 13. Tordera  11  14  3  2  9  33  54
 14. Lloret  10  13  2  4  7  32  54
 15. ICG Lleida  9  14  2  3  9  37  58
 16. Vilanova Mopesa  0  13  0  0  13  35  98

Jornada 15 (25 de gener)
Coinasa Liceo HC - CE Moritz Vendrell  
FC Barcelona - Club Patí Vic  
Reus Deportiu - CP Voltregà  
ICG Software Lleida - CP Tordera  
CE Noia Freixenet - Òptica Muralla Blanes HCF  
CP Cerceda - CP Vilanova Mopesa  
CH Lloret - Monbus Igualada HC  
CP Vilafranca Capital del Vi - CP Calafell Tot l’Any  

OK Lliga masculina

Jornada 14
Igualada FHCP - Sferic Terrassa    4-5
Girona CH - CP Alcorcón CAT’s Best    0-3
Palau de Plegamans - Santa Maria del Pilar    5-1
CHP Bigues i Riells - CP Voltregà    1-6
CP Manlleu - Gijón Solimar    8-2
PHC Sant Cugat - HC Borbolla    2-0
Estació Nàutica CP Vilanova - Traviesas HC     10-0
CP Manlleu - HC Borbolla *      22-1
Girona CH - Santa Maria del Pilar **    4-3

Classificació
         PT j g e p     gf   gc 
 1. CP Manlleu  30  11  10  0  1  76  21
 2. CP Voltregà  30  11  10  0  1  62  10
 3. Palau Plegamans  27  11  9  0  2  32  15
 4. CP Vilanova  22  10  7  1  2  36  17
 5. Gijón Solimar  21  11  7  0  4  38  28
 6. CP Alcorcón 21  10  7  0  3  26  8
 7. PHC Sant Cugat  15  11  5  0  6  38  34
 8. Girona CH  15  12  5  0  7  35  35
 9. Sferic Terrassa  11  10  3  2  5  26  27
 10. Santa Maria Pilar  9  11  3  0  8  26  50
 11. Igualada FHCP  9  10  3  0  7  24  39
 12. Bigues i Riells  4  9  1  1  7  8  32
 13. HC Borbolla  3  10  1  0  9  9  55
 14. Traviesas HC  0  9  0  0  9  2  67

OK Lliga femenina

Però, per sort, no trigaria en ar-
ribar el segon gol de la nit. En 
aquest cas, Sergi Pla va ser 
qui va marcar el gol que dona-
va la tranquil·litat als aficionats, 
una cosa que es buscava des 
de el moment en el que el IHC 
s’avançava en el marcador. 
Els següents minuts varen 
ser poc còmodes per els dos 
equips, ja que el Vilafranca 
buscava retallar distàncies i, el 
IHC, intentava no cometre cap 
error. Per sort, aquest no va ar-
ribar en tota la resta de partit i 
el conjunt local va poder man-
tindre el resultat fins al final del 

partit. Per si no fos suficient, 
a falta d’un minut, el Monbús 
Igualada va marcar 2 gols que 
arrodonien el marcador. El pri-
mer marcat per Jaume Molas 
a falta d’un minut i tres segons 
i, el segon gol, a falta de 5 se-
gons, marcat per el mateix au-
tor del primer gol de la nit, Oriol 
Vives. 
Tot i que semblava un final de 
partit plàcid per el conjunt de 
la capital de l’Anoia, no ho va 
ser. Un tir directe a falta de 32 
segons va amenaçar per últim 
cop la porteria dels locals. Afor-
tunadament, i com en totes les 

ocasions per part del Vendrell, 
Elagi va refusar la pilota.
Sens dubte sembla que el IHC 
no te límits: 4 victòries seguides 
que els deixen en una bona po-
sició en la taula classificatòria 
(novens) i que els deixa amb 
un molt bon estat d’ànim en el 
pròxim partit d’aquest dissab-
te dia 18, en aquesta ocasió, 
partit de la Copa CERS contra 
el Prato. En l’anada el conjunt 
de la capital anoienca va per-
dre per 4-3, un resultat que els 
deixa amb possibilitats de po-
der avançar de ronda, sempre 
i quan puguin guanyar. 

Vuitens de final, tornada (18 de gener)
HC Turquel - ASD Banca Etruria Follonica (ITA) 
Alimac Forte Dei Marmi (ITA) - ICG Software Lleida  
SA Merignac (FRA) - Geo&Tex Bassano’54  (ITA) 
Braga (POR) - CE Noia Freixenet  
Geneve RHC (SUI) - IGR Remscheid (ALE)  
Lanaro Breganze (ITA) - OC Barcelos (POR) 
 Monbus Igualada HC - MG Estra Prato 54 (ITA)  
Club Patí Vic - Cronenberg (ALE) 

Copa CERS

Davant del Prato, en terres italianes, els igualadins van perdre 4-3. Demà intentaran la remuntada.
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    Jornada 16 
    Almacelles - Balaguer   2-0
    Andorra - Tàrrega    1-1
    Vista Alegre - Torreforta  0-1
    Vilanova - Amposta   2-1
    Alpicat - El Catllar    0-1
    Viladecans - Martinenc  2-0
    Jesús i Maria - Igualada  3-4
    Horta - Tecnofútbol   5-1
    Marianao - Torredembarra  0-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc  35  16  11  2  3  34  16  18
2  Viladecans  33  16  10  3  3  27  14  13
3  Horta  31  16  9  4  3  31  16  15
4  Torredembarra  29  16  8  5  3  29  22  7
5  Torreforta  28  16  8  4  4  31  21  10
6  Vilanova  27  16  7  6  3  21  10  11
7  El Catllar  25  16  7  4  5  18  14  4
8  Tàrrega  25  16  7  4  5  19  16  3
9  Igualada  21  16  6  3  7  22  25  -3
10  Marianao  19  16  5  4  7  17  18  -1
11  Almacelles  19  16  5  4  7  19  21  -2
12  Tecnofútbol  18  16  3  9  4  21  24  -3
13  Amposta  17  16  3  8  5  23  25  -2
14  Andorra  17  16  4  5  7  19  28  -9
15  Balaguer  15  16  4  3  9  17  31  -14
16  Jesús i Maria  13  16  3  4  9  22  34  -12
17  Vista Alegre  11  16  2  5  9  18  32  -14
18  Alpicat  8  16  1  5  10  14  35  -21 

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

Remuntada èpica del CFI enfront 
el Jesús y María de Deltebre
FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va aconseguir 
la primera victòria de l’any en 
la seu desplaçament a Delte-
bre. Els blaus van encaixar tres 
gols en mitja hora, però les dia-
nes de Jony per partida doble, 
Güell i Palet van permetre al 
conjunt de Joan Prat obtenir un 
triomf molt important. L’equip 
igualadí és novè a la taula amb 
21 punts.
El partit no va començar gens 
bé per als interessos iguala-
dins. En un terreny de joc amb 
unes dimensions molt reduïdes 
els blaus es van veure sorpre-
sos per les constants pilotades 
dels locals cap a l’àrea de Yan-
nick. Al mal joc se li va sumar 
la diana de González (12’) que 
va avançar als locals a la sor-
tida d’un córner. El gol va ac-
centuar el desconcert igualadí 
i Pujol (19’) a la sortida d’un 
altre córner va establir el 2-0. 
L’Igualada semblava perdut en 
el partit i sense rumb. Per sort, 
Fran va rebre una molt bona pi-
lota a l’esquena de la defensa i 
quan ja es plantava sol davant 
el porter, Ongola el va fer cau-
re dins l’àrea. El defensa local 
va veure la vermella directa 
i Jony (26’) va transformar la 

La igualadina va ocupar el podi de la prova de Chamonix de la Copa d’Europa.

    Jornada 17
    Balaguer - Andorra
    Tàrrega - Vista Alegre
    Torreforta - Vilanova
    Amposta - Marianao
    El Catllar - Almacelles
    Martinenc - Jesús i Maria
    Igualada - Horta
    Tecnofútbol - Alpicat
    Torredembarra - Viladecans

    Jornada 16 
    Gironella - Roda de Ter  4-2
    OAR Vic - Lliçà d’Amunt  5-1
    Palau SP - St. Feliu Codines  0-3
    Sabadell Nord - Taradell  3-1
    Lliçà d’Avall - San Mauro  2-1
    Manresa - Súria    1-0
    San Lorenzo - Cardedeu  0-3
    Tona - St. Quirze    1-2
    Castellar - Sabadellenca  2-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa  39  16  12  3  1  41  7  34
2  St. Quirze  36  16  11  3  2  37  18  19
3  Gironella  34  16  11  1  4  33  18  15
4  Cardedeu  30  16  9  3  4  34  21  13
5  Taradell  30  16  9  3  4  23  18  5
6  Lliçà d’Avall  28  16  8  4  4  23  21  2
7  Tona  26  16  7  5  4  28  20  8
8  Sabadell Nord  24  16  7  3  6  31  25  6
9  Súria  23  16  7  2  7  28  23  5
10  Castellar  22  16  6  4  6  23  26  -3
11  San Lorenzo  19  16  6  1  9  21  26  -5
12  San Mauro  17  16  4  5  7  22  27  -5
13  Sabadellenca  16  16  4  4  8  22  25  -3
14  Roda de Ter  13  16  4  1  11  17  29  -12
15  OAR Vic  13  16  4  1  11  19  32  -13
16  Palau SP  13  16  3  4  9  22  42  -20
17  St. Feliu Cod.  12  16  3  3  10  14  30  -16
18  Lliçà d’Amunt  10  16  2  4  10  13  43  -30 

    Jornada 17
    Roda de Ter - OAR Vic
    Lliçà d’Amunt - Palau SP
    St. Feliu Cod. - Sabadell Nord
    Taradell - Castellar
    San Mauro - Gironella
    Súria - San Lorenzo
    Cardedeu - Tona
    St. Quirze - Lliçà d’Avall
    Sabadellenca - Manresa

    Jornada 16
    Olvan - Castellnou    3-0
    Santpedor - Puigreig   2-4
    Llorença - Joanenc    1-1
    Gironella B - Viladecavalls  0-2
    P. Claramunt - Marganell  sus
    Cardona - G. Manresa   3-2
    Pirinaica - Can Trias   1-1
    Balconada - Castellbell i V  5-5
    Sallent - Navàs    4-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent  42  16  13  3  0  57  12  45
2  Puigreig  36  16  12  0  4  35  16  19
3  Can Trias  35  16  10  5  1  45  18  27
4  Joanenc  34  16  11  1  4  36  19  17
5  Viladecavalls  31  16  10  1  5  36  18  18
6  Marganell  24  15  8  0  7  34  27  7
7  Olvan  23  16  6  5  5  23  28  -5
8  Navàs  22  16  7  1  8  31  33  -2
9  Castellnou  20  16  5  5  6  24  28  -4
10  P. Claramunt  19  15  5  4  6  23  30  -7
11  Cardona  18  15  5  3  7  25  28  -3
12  G. Manresa  18  16  4  6  6  21  24  -3
13  Castellbell i V  17  16  5  2  9  28  48  -20
14  Balconada  16  15  5  1  9  27  42  -15
15  Llorença  14  16  4  2  10  24  37  -13
16  Santpedor  13  16  4  1  11  22  34  -12
17  Gironella B  13  16  3  4  9  11  40  -29
18  Pirinaica  8  16  2  2  12  17  37  -20 

futbol 3A CATALANA G7

    Jornada 17
    Castellnou - Santpedor
    Puigreig - Llorença
    Joanenc - Gironella B
    Viladecavalls - Sallent
    Marganell - Olvan
    G. Manresa - Pirinaica
    Can Trias - Balconada
    Castellbell i Vilar - P. Claramunt
    Navàs - Cardona

    Jornada 16
    Carme - Riudebitlles   1-2
    Odena - Pª Jove Roquetes  2-2
    Quintinenc - Suburense  2-5
    M. Igualada - St. Sadurní  4-1
    Les Roquetes - FE Vilafranca  0-0
    Olivella - St. Cugat S.   3-2
    La Granada - Base Espirall  1-2
    Capellades - Base Vilanova  2-5
    Ribes - St. Pere Mol.   0-1

   PT. p j e p gf  gc df
1  St. Pere Mol.  37  16  12  1  3  49  16  33
2  Suburense  37  16  11  4  1  46  17  29
3  Olivella  36  16  11  3  2  44  18  26
4  Les Roquetes  32  15  9  5  1  46  18  28
5  Odena  30  16  8  6  2  35  23  12
6  Ribes  26  16  8  2  6  26  17  9
7  Base Vilano.  25  16  7  4  5  28  27  1
8  FE Vilafranca  23  16  6  5  5  30  23  7
9  La Granada  21  16  5  6  5  26  27  -1
10  M. Igualada  20  16  6  2  8  28  37  -9
11  Base Espirall  19  16  5  4  7  26  27  -1
12  St. Cugat S.  19  16  6  1  9  22  28  -6
13  Pª Jove Roq.  17  16  4  5  7  25  28  -3
14  Carme  17  15  5  2  8  23  33  -10
15  Riudebitlles  16  16  4  4  8  19  26  -7
16  Capellades  9  16  2  3  11  13  66  -53
17  St. Sadurní  8  16  0  8  8  14  33  -19
18  Quintinenc  3  16  0  3  13  21  57  -36 

futbol 3A CATALANA G12

    Jornada 17
    Riudebitlles - Odena
    Pª Jove Roquetes - Quintinenc
    Suburense - M. Igualada
    St. Sadurní - Ribes
    FE Vilafranca - Carme
    St. Cugat S. - La Granada
    Base Espirall - Capellades
    Base Vilanova - Les Roquetes
    St. Pere Mol. - Olivella

Jornada 14
PM Tossa  - Piràmides Igd.  7-2
Vista Alegre Mtb  - Torre Clar.  0-1
Montbui - Anoia    sus 
Ateneu Ig. - Tous    1-2
Fàtima - Calaf     0-6
Jorba - Vilanova C.    0-4
La Paz - Garcia Mtb     1-3
Masquefa - Rebrot     3-0

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Calaf  36  14  12  0  2  74  19   
2  Vilanova Camí   35  14  11  2  1  42  17
3  Anoia   34  13  11  1  1  45  7 
4  PM Tossa   30  14  9  3  2  45  21   
5  Jorba   28  14  9  1  4  41  22   
6  Fàtima   25  14  8  1  5  36  30   
7  Masquefa   24  14  8  0  6  37  26  
8  Ateneu Ig.   19  14  6  1  7  28  29  
9  Garcia Montbui   16  14  5  1  8  31  39   
10  Tous  15  14  4  3  7  27  31  
11  Vista Alegre   15  14  5  0  9  22  31   
12  Rebrot   14  14  4  2  8  30  44   
13  La Torre Clar.   10  14  2  4  8  15  46 
14  Montbui   7  13  2  1  10  16  52  
15  Piràmides   7  14  2  1  11  21  58       
16  La Paz 7  14  2  1  11  13  51 

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 15
Piràmides Igd - Vista Alegre Mtb 
Torre Clar. - Montbui
Anoia  - Ateneu Ig.
Tous - Fàtima
Calaf  - Jorba
Vilanova C. - La Paz
Garcia Mtb  - Masquefa
Rebrot  - PM Tossa 

Jornada 14
Sesrovires B - Sesrovires Atl.  2-3
HOSTALETS P. - PIERA  1-3
Gelida - Martinenca    0-4
Can Cartró  - LA LLACUNA  4-2
Hortonenc - Fontrubí   11-1
St. Sadurní - St. Pau Ordal 1-2
Mediona  - Les Cabanyes 2-2
Puigdàlber - CABRERA  4-3

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera   38  14  12  2  0  53  15   
2  Hortonenc  29  14  9  2  3  46  25   
3  Martinenca   29  14  8  5  1  32  11  
4  Sant Pau Ordal   28  14  8  4  2  34  23   
5  Les Cabanyes   25  14  7  4  3  47  31   
6  Can Cartró  25  14  8  1  5  40  28   
7  Hostalets Pierola   21  14  6  3  5  30  18   
8  Sesrovires Atl.   19  14  6  1  7  34  36  
9  Sesrovires B  19  14  6  1  7  31  40  
10  Sant Sadurní   16  14  5  1  8  32  33   
11  Mediona   16  14  4  4  6  29  32 
12  La Llacuna   14  14  4  2  8  31  33  
13  Cabrera Anoia   14  14  4  2  8  24  37   
14  Puigdàlber   13  14  4  1  9  25  53   
15  Gelida   10  14  3  1  10  22  43   
16  Font-Rubí   3  14  1  0  13  12  64   

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 15
Sesrovires Atl.  - HOSTALETS P.
PIERA - Gelida
Martinenca  - Can Cartró 
LA LLACUNA  - Hortonenc
Fontrubí  - St. Sadurní
St. Pau Ordal - Mediona 
Les Cabanyes - Puigdàlber
CABRERA - Sesrovires B

pena màxima. Aquesta acció 
semblava que faria capgirar el 
guió del partit, però incompren-
siblement l’Igualada va tornar a 
encaixar un altre gol de córner, 
obra de Caballé (32’). El par-
tit estava completament boig 
ja que qualsevol refús de la 
defensa es convertia en acció 
de perill a l’altre àrea. En una 
d’aquestes, Güell es va anti-
cipar a la tova defensa local, 
però el seu xut va topar amb 
el porter local. Jony (35’) molt 
atent va recollir el refús per fer 
el 3-2. En la jugada posterior 
una jugada calcada a la del 
segon gol va permetre a Güell 
(41’) establir el 3-3.
A l’inici de la represa el partit 
va perdre una mica de ritme ja 
que els locals van retrocedir les 
seves línies. Els blaus eren els 
qui tenien més el domini, però 
no es podien despistar en de-
fensa perquè el Jesus y Maria 
creava perill en accions a pilo-
ta parada i en qualsevol rebuig 
ja que Ferreres jugava molt 
bé d’esquenes a la porteria. A 
punt d’arribar al quart d’hora de 
la represa, Palet (59’) va ser el 
més viu dins l’àrea i va recollir 
una pilota morta per establir el 
3-4 i culminar una espectacu-

lar remuntada. A partir d’aquí 
els igualadins van disposar de 
clares ocasions per sentenci-
ar el partit, però primer Fran i 
després Enric no van estar en-
certats.
En els últims 10 minuts de joc, 
els locals van collar, però pri-
mer  una molt bona estirada de 
Yannick i posteriorment la part 
exterior del pal van permetre 
als blaus sumar 3 punts molt 
importants.
El CF igualada rebrà diumen-
ge a Les Comes a un dels ri-
vals més en forma de la lliga, 
l’Horta. L’equip barceloní és el 
tercer classificat i porta enca-
denats sis triomfs consecutius.
Jesus y Maria, UD: Vizcar-
ro, Torres, Masdeu (Masdeu, 
79’), Caballé (Curto, 58’), 
Albacar, Monfort (Ferreres, 
53’), Rodríguez, González, 
Subirats, Ongola i Pujol.
CF Igualada: Yannick, Marí, 
Palau, Dalmau, Ton, Caste-
llano, Enric, Jony, Güell (Ye-
ray, 79’), Palet (Gerard, 87’) i 
Fran (Torras, 89’).
Gols: 1-0, González (12’). 2-0, 
Pujol (19’). 2-1, Jony (p. 26’). 
3-1, Caballé (32’). 3-2, Jony 
(35’). 3-3, Güell (41’). 3-4, Pa-
let (59’).

Laura Orgué, tercera a la Copa 
d’Europa d’esquí de fons a Chamonix

ESQUÍ / REDACCIÓ

La igualadina Laura Orgué 
continua amb molt bons resul-
tats a la Copa d’Europa d’esquí 
de fons. A la primera cursa del 
2014, l’esquiadora de la Fe-
deració Espanyola d’Esports 
d’Hiverns (RFEDI) ha aconse-
guit el tercer lloc en la prova de 
10 quilòmetres estil clàssic.
Laura Orgué (Fischer) ha 
aconseguit finalitzar 3a en la 
prova de 10 quilòmetres en 
estil clàssic de la Copa d’Eu-

ropa de l’estació francesa de 
Chamonix amb un crono de 
29:17.8. Amb aquest resultat, 
l’esquiadora catalana manté 
el seu bon ritme de resultats 
en proves d’aquesta competi-
ció. Al mes de desembre ja va 
aconseguir un segon i un ter-
cer lloc en les carreres de l’es-
tació de Gressoney Saint Jean 
(Itàlia).
L’esquiadora de casa nostra 
ha dominat pràcticament tota 
la carrera. Des de l’inici, ha 

anat en primera posició però 
quan faltaven tres quilòmetres 
les esquiadores que la perse-
guien han aconseguit supe-
rar-la i creuar la meta alguna 
cosa abans.  Finalment la dife-
rència ha estat mínima. Orgué 
ha acabat a només 22 segons 
de la guanyadora, Francesca 
Baudin (Itàlia). La segona clas-
sificada final de la prova ha es-
tat la també italiana Marina Pi-
ller amb un temps de 29:09.3.

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
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Jordi Viladoms, amb la seva KTM, en una de les etapes d’aquesta setmana. A sota, durant un descans.

L’igualadí Jordi Viladoms, a punt 
d’acabar el Dakar en tercer lloc

MOTOR / JORDI PUIGGRÒS

L’igualadí Jordi Viladoms va 
camí del podi al Dakar 2014. 
Ahir, en el moment de tancar 
aquesta edició, seguia en bona 
posició en l’etapa onzena, 
quan dissabte s’acaba a Val-
paraíso (Xile) aquesta prova 
espectacular i de gran duresa. 
Si tot va de la mateixa forma 
que en els darrers dies, Vila-
doms, amb la seva KTM 450 
Rally, té moltes possibilitats de 
fer el seu millor paper al Dakar, 
i acabar tercer, per darrere del 
català Marc Coma, clar favorit 
al títol final, i el castellonenc 
Joan Barreda Bort.
A l’etapa cinquena, entre Chi-
lecito i Tucumán, a l’Argentina, 
Viladoms va fer segon. L’ex-
periència i la temprança són 
algunes de les qualitats amb 
què el pilot compta per fer front 
al Dakar més dur i exigent dels 
últims anys, en què està re-
sultant primordial conservar al 
màxim la moto i cuidar l’estat 
físic. Viladoms deia aquell dia 
que “estic content amb el re-
sultat d’avui perquè ha estat 
una etapa molt dura, amb altes 
temperatures i navegació com-
plexa . Hi havia dos punts com-
plicats en la navegació i els he 
pogut resoldre bé. L’organit-
zació ens havia advertit de la 
duresa d’aquesta primera set-
mana i realment ho està sent. 
Ara ens toca ser prudents amb 
el resultat i seguir treballant 
per poder estar en les primeres 
posicions, sent sempre cons-
cients que en aquesta edició 
del Dakar en només una etapa 
poden canviar molt les coses“.
En la jornada de descans, dos 
dies després, l’igualadí expli-
cava que “ era molt important 
arribar amb garanties a l’etapa 
de descans per poder recu-
perar forces i preparar-me bé 
per l’assalt a la segona part 

Pep Requena, responsable 
de les classificacions al Ral.li 
de Monte-Carlo
MOTOR / JOSEP M. VIDAL (MÒNACO)

Ahir dijous va començar a Gap 
la primera prova puntuable pel 
campionat del món de raŀlis, el 
82è Raŀli Monte-Carlo. Mundial 
que consta de 13 raŀlis i en el 
que el Catalunya serà el penúl-
tim del campionat a finals del 
mes d’octubre.
Una de les persones amb més 
protagonisme a cada prova del 
WRC és l’igualadí Pep Reque-
na de MCI que dins l’empresa 
espanyola SIT és el màxim 
responsable de les classificaci-
ons de cada raŀli. Pep Reque-
na comenta la seva tasca dins 
l’organització: “La setmana an-
terior al ral.li, preparo el progra-
ma introduint totes les dades 
particulars de l’esdeveniment, 
com inscrits, trams, horaris, 
controls, distàncies, imatge, in-
formes, etc.
Durant el raŀli, estic al HQ i a 
la pantalla del meu ordinador 
em van apareixent les dades 

que envien els cronometradors 
dels trams. La meva tasca és 
la d’elaborar les classificacions 
que d’una banda es publicaran 
en directe a través de la web 
oficial del WRC i de l’altra, la 
de preparar les que signaran 
els comissaris esportius i s’en-
viaran a la FIA”.
El raŀli consta de 15 trams a 
disputar entre ahir, avui i demà 
dissabte. La principal novetat 
d’enguany és l’arribada d’una 
nova marca al campionat, la 
coreana Hyundai amb el pilot 
belga Neuville i el càntabre 
Dani Sordo copilotat pel cata-
là Marc Martí que pilotaran els 
Hyundai i20 WRC. A més d’ells 
entre els favorits hi ha l’actual 
campió Ogier, Latvala i Mik-
kelsen amb VW Polo R WRC, 
els Ford Fiesta RS WRC de 
Hirvonen, Evans i Kubica, i els 
Citroën DS3 WRC pilotats per 
Meeke i Ostberg.

ATLETISME /  REDACCIÓ

Amb motiu de la 31a edició 
de la mitja marató de Sitges 
celebrada diumenge dia 12, 
els runners de CalFont d’Igua-
lada es va desplaçar fins allà 
per gaudir d’un dia diferent i 
de l’entorn especial on es cel-
lebra aquesta cursa. 
Dels 18 participants que for-
maven l’equip de Calfont, cal 
destacar en general els grans 
temps que es van aconseguir, 
doncs una gran part, van fer 
la seva millor marca personal, 
cosa que confirma el bon tre-
ball que es ve realitzant. Cal 

destacar a Jordi Riba, David 
López, Elisabet Seuba, Joan 
Domènech, Salvador Vives 
i Noe Chordá; tots ells amb 
temps inferiors a dues ho-
res, començant pel Jordi amb 
1,34,42 i acabant amb la Noe 
amb 1,58,11. Des del gimnàs 
Calfont volen felicitar també a 
la resta dels participants entre 
els que hi trobem la Macarena 
Fernández, Eva Farrés, Dolors 
Angullo, Ramon Bertran, Maite 
Martí, Maria Gibert, Marisa So-
ler, Antoni Figueras, Montser-
rat Balcells i David Banqué.  

Molts corredors de Calfont, 
a la mitja marató de Sitges

d’aquest terrible Dakar, sens 
dubte el més dur que he vis-
cut a Sud-amèrica. Crec que 
l’estratègia seguida la primera 
setmana ha estat la correcta 
i estem en una bona posició. 
Sempre em plantejo el Dakar 
com una carrera de resistèn-
cia, intento anar de menys a 
més”. Certament, així hi ha es-
tat, almenys de moment.
“Cada dia veiem moviments en 
les classificacions i no sabem 
com seran les etapes que ens 
esperen, per tant, cal ser pru-
dent, pacient i cautelós però 
amb l’entusiasme suficient per 
lluitar per estar a dalt, etapa 
per etapa. Estic molt content 
perquè els contratemps que 
han anat sorgint els hem anat 
superant . Vaig tenir problemes 
amb el radiador d’oli i seguim 
endavant, a més tal com es-
tan les coses els detalls també 
marcaran la diferència“ .
En la seva incursió a Bolívia 
els pilots es van trobar amb un 
laberint de pistes, on no come-
tre errors en la navegació va 
ser estat complicat. A Viladoms 
li va permetre pujar un lloc a la 
classificació general, i situar-se 
tercer. Des de Bolívia deia que 
“la diferència de temps en la 
classificació és mínima i hem 
de ser més prudents i sen-
sats que mai fent valoracions. 

Encara queden molts dies de 
Dakar i les especials que ens 
esperen són molt llargues , tot 
pot canviar. La millor estratègia 
és pensar en el dia a dia i no 
obsessionar-nos amb la classi-
ficació general”.
A l’entrada a territori xilè, els 
mecànics de Viladoms van 
canviar-li el motor a la KTM per 
poder afrontar en les millors 
condicions i amb garanties les 
cinc etapes que quedaven fins 
a Valparaíso  tenint en compte 
també que a Xile els esperaven 
temperatures molt elevades i 
superar el desert d’Atacama.
Abans de tancar aquesta edi-
ció i agafar la moto per fer 
l’onzena etapa en ple desert 
d’Atacama, Viladoms ens ex-
plicava que “em trobo bé fí-
sicament, arribar al nivell del 
mar m’ha anat molt bé. He 
recuperat energies i em sento 
amb forces per enfrontar-me a 
les llargues especials que ens 
esperen. “He de donar el cent 
per cent si vull aconseguir es-
tar al podi i és el que faré fins al 
final. He de concentrar-me en 
mi i intentar no cometre errors, 
però sense oblidar que per po-
der defensar el tercer lloc el 
ritme ha de ser alt“. Tant de bo 
poguem dir que un igualadí pot 
estar al podi del Dakar!



Pista coberta de Sabadell, escenari de les proves.

La poblatana Anna 
Bové, campiona de 
Catalunya
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Bon paper del CAI en el campionat 
de Catalunya “indoor” absolut i Sub-20
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes de l’equip masculí  
del C.A.Igualada Petromiralles, 
van assolir diumenge a la tar-
da, a Sabadell, una brillant 5a. 
posició al Campionat de Cata-
lunya Absolut “A” per clubs, en 
el qual prengueren part els vuit 
millors conjunts de l’atletisme 
català “indoor”.
Els anoiencs foren finalment  
cinquens amb 51 punts, des-
prés de lluitar per la quarta pla-
ça  amb l’ISS Hospitalet, 4t. a 
només dos punts dels atletes 
del CAI, en el Campionat gua-
nyat pel F.C.Barcelona amb 98 
punts. 
Van sobresortir les actuacions 
d’Eduard Viles, guanyador dels 
60 m. amb un gran registre de 
6”81, de Marc Sànchez, 3r. en 
el salt d’altura amb 1,93 m., 
de Jordi Yoshinori Matsuoka, 
també 3r. en el salt de llargada 
amb 6,52 m., i d’Ivàn Zarco, 3r. 
en els 3.000 m., amb 8’30”90. 
Sobresortiren també les actua-
cions de Jan Roca, 4t. en els 
200 m. amb marca personal 
de  22”68, i les 5enes. posici-
ons de Josep Agustí Camats 
en pes, amb 12,74 m., i de Da-
vid Tarragó en triple salt, amb 
12,52 m. Cal ressaltar també 
els sisens llocs del debutant 
amb el CAI Oscar López en 
els 400 m. amb   51”50, i que 
també va participar amb l’equip 
de rellevistes de 4 x 200 m. del 
CAI, format per Oscar López - 
Albert Rovira - Roger Castells i 
Jan Roca, 6ens. amb 1’33”46. 
Jaume Marín era 7è. en els 
800 m.llisos, amb 2’05”88, 
Jordi Fernàndez Moreno 7è. 
en el salt de perxa amb 3,00 
m., Guillem Carner era 8è. en 
els 1.500 m.llisos amb marca 
personal de 4’16”50 i Eduard 
Fàbregas 8è. en els 60 m. tan-
ques amb 9”33.
Per la seva banda, l’equip fe-
mení assolia la 8a. posició, 
amb un total de 32 punts, per 
darrere dels potents conjunts 
del F.C.Barcelona, guanyado-
res amb 96 punts. Les anoien-
ques perden la categoria per la 
propera Temporada 2014/15. 
Van sobresortir les de la vila-
novina Ariadna Ramos, 2a. 
en el triple salt amb un millor 
intent de 13,07 m., Rècord de 
Catalunya Promesa, i Rècord 
d’Igualada Absolut indoor, i 
quedant-se a només 1 cm. de 
la 1a. classificada en la prova.
Cal ressaltar igualment la gran 
2a. posició de Sheila García en 
els 60 m., amb  7”84. 
Cal ressaltar també les cinque-
nes posicions d’Anna Asensi 
en els 200 m., amb marca per-
sonal de 26”01, i que també 
va formar part del relleu de 4 
x 200 m. del CAI amb  Ariad-

El CBI masculí comença l’any 
amb victòria al Vendrell (78-81)
BÀSQUET / E.VARGAS/P.SALANOVA

El sènior masculí enceta l’any 
amb una victòria contra el Ven-
drell, sumant la novena i acon-
seguint un gran extra de confi-
ança. Els primers moments del 
partit van ser baixos en anota-
ció però faltava la determinació 
a la pista. Els jugadors del CBI 
van sortir amb uns ideals i els 
van defensar fins al final. Es va 
veure un equip entregat i lluita-
dor tot i que tots els moments 
no van ser d’esplendor bas-
quetbolística tothom ha sigut 
capaç de mantenir el to físic i 
de seguir les directrius marca-
des. El Vendrell va fer valer el 
seu joc interior però el què els 
donava més fortalesa a la pis-
ta era el gran encert que van 
tenir. El quart acabava amb el 
resultat de 17 a 11.
El segon quart va ser dominat 
pel conjunt dirigit per Raül Ca-
ballero. Els primers minuts de 
joc van ser molt alts en anota-
ció i es va treure profit de les 
faltes rebudes. Els jugadors de 
l’equip taronja no estaven cò-
modes amb el ritme del partit 
i van trigar molt a reaccionar; 
els mantenia vius un parell de 
triples encertats per Crabtree 
i Estela-Thompson. Resultat a 
la mitja part, 35-34.
El tercer període va ser molt in-
consistent tot i la motivació dels 
jugadors en sortir del vestidor. 
L’ambient que s’havia creat en 
els darrers minuts del segon 
quart semblava haver desapa-
regut i els locals seguien ano-
tant triples, tot i així el conjunt 
de l’Anoia podia mantenir l’acti-
tud física a la pista i va salvar la 
compostura anotant tirs lliures i 
un parell de tirs exteriors. Re-
sultat per anar al darrer quart, 
58-60. Els visitants es posaren 
per davant en el marcador i ja 
no van tornar a estar per sota.
L’últim quart va ser el determi-
nant per la victòria. S’anotava 
amb facilitat i es castigaven les 
males accions ofensives del 
rival. El Vendrell va començar 
sumant molt aprofitant la seva 
veterania i experiència a la pin-
tura i a més a més tenia uns 
grans minuts de joc amb exte-
riors com Rovirosa. L’Igualada 
però, es va veure capaç i va-
lent i jugà sense complexos. 
Les situacions finals van ser 
decisives per acabar guanyant 
el matx. Dos tirs lliures molt di-
fícils, anotats per Gual, posa-
ven el punt i final a l’ encontre. 
La pròxima jornada serà a Les 
Comes, contra un rival directe, 
el JAC Sants, el darrer partit de 
la primera volta, dissabte a les 
19:30.
Parcials: 17-11; 18-23; 23-26; 
20-21.
CBI: Q. Padrós, M. Padrós (2), 
E. Fernandez (12), Huertas 

(4), Torres, Fons (8), Gual (9), 
Roca (3), Fratila (13), Tejero 
(15), Laguarta, Martínez (8).

Dura derrota del femení
Dura derrota del Depimés CB 
Igualada A a la pista del com-
batiu Basket Almeda. El domini 
igualadí en el joc i també en el 
marcador es va esvair en els 
minuts finals on les locals van 
aprofitar-los per mantenir-de 
vives en la lluita pel grup d’as-
cens. Una victòria igualadina 
hagués suposat la classificació 
matemàtica entre les 5 prime-
res, però no va poder ser.
El partit va començar bé pels 
interessos del CBI ja que amb 
un parcial de 0 a 6 en els últims 
2 minuts del primer període, 
aconseguien arribar a la fi del 
quart amb una avantatge de 5 
punts (9-14).
L’inici del segon període les de 
Cornellà van acostar-se en el 
marcador (15-16) però 2 triples 
visitants van tornar a fer marxar 
les igualadines (18-27). Dues 
cistelles, una per cada banda, 
abans del descans van deixar 
el resultat 20-29 a la mitja part.
En el tercer període el domini 
igualadí va començar a esvair-
se. Un parcial de 8 a 2 en els 
primers 4 minuts va posar el 
28 a 31 en el marcador. Quan 
el resultat era de 32 a 35, un 
triple igualadí va tornar a obrir 
una mica de marge a favor de 
les visitants abans de la fi del 
tercer període (32-38).
En l’últim quart i tot per decidir, 
l’Almeda va sortir a mossegar 
amb una defensa molt intensa, 
aconseguint pèrdues de pilotes 
visitants. En el minut 7 de perí-
ode per primera vegada des de 
l’inici del partit les locals es van 
posar per davant (43-42) des-
prés d’un triple. Un altre triple 
local va donar el màxim avan-
tatge a les locals (50-44) però 
va ser respost amb un altre de 
visitant. Però després un altre 
parcial de 6 a 0 va sentenciar 
el partit ja entrat en l’últim mi-
nut. Al final, 56 a 49.
El proper partit del CBI serà 
dissabte a 3/4 de 6, el primer 
de l’any a Les Comes. El rival 
serà el Bencriada A, i en cas 
de victòria les igualadines (tot i 
dependre d’altres resultats) es 
podrien assegurar una plaça 
en el grup d’ascens per a la se-
gona fase de Copa Catalunya.
Parcials: 9-14, 11-15 (20-29), 
12-9 (38-32), 24-11 (56-49).
Àrbitres: E. Olvera i V.A. Casas
CBI: Martínez (2), N.Minguet 
(12), A.Acevedo (7), X.Freixas 
(1), P.Català (16) -cinc inici-
al-, C.Carner (11), G.Rigol, 
M.Quintana, V.Júlvez, C.Mas, 
M.Ribera.

na Ramos - Gemma Ortega 
- Anna Asensi i Sheila García, 
assolint un gran registre de 
1’44”57, nova plusmarca igua-
ladina absoluta de la prova.
Eren sisenes Cristina Fernán-
dez en el pes, amb 10,12 m., 
i Natàlia Hurtado en el salt de 
llargada, amb 4,70 m. Marta 
Llagostera era 7a. en els 800 
m. amb marca personal de 
2’29”50, i eren 8enes. Cristina 
Gabarró en el salt de perxa, 
amb 2,00 m., i Raquel Martínez 
en els 400 m., amb 1’04”99.

Campionat Sub-20
L’equip masculí Sub-20 del 
CAI Petromiralles va ser quart 
amb 94 punts, en la competi-
ció guanyada pel F.C. Barcelo-
na  amb 142 punts, i fins a 12 
equips participants.  Els ano-
iencs milloraren diverses mar-
ques personals en les proves 
respectives, assolint Jordi Yo-
shinori Matsuoka i Jan Roca, 
dos nous Rècords d’Igualada 
absoluts indoor en triple salt i 
400 m. respectivament.
Van sobresortir les victòries 
de Jordi Yoshinori Matsuo-
ka en el triple salt amb 14,04 
m., Rècord d’Igualada abso-
lut indoor i marca personal, i 
d’Eduard Fàbregas en el salt 
d’alçada amb 1,89 m. També 
el 2n. lloc de Marc Sànchez en 
els 60 m. tanques amb 8”66, i 
els 3ers. de Jan Roca en els 
400 m., amb 50”65, igualment 
Rècord d’Igualada absolut in-
door, i de Rafael Hompanera 
en els 1.500 m., amb  4’11”30, 
ambdues marques personals 

d’aquests atletes.
Altres destacades actuacions 
dels anoiencs, eren les d’Aleix 
Marín, 4t. en salt de llargada 
amb 6,20 m., d’Albert Rovira, 
5è. en 60 m. amb 7”53, de Jau-
me Marín, 6è. en 800 m. amb 
2’06”01, i de Roger Castells, 
7è. en 200 m. amb 23”82.  
Bernat Azcona era 8è. en els 
3.000 m. amb 9’47”36, i Martí 
Farrés 9è. en pes amb 9,93 m.  
L’equip femení assolia la 7a 
posició final, amb 74,5 punts,  
darrera del F.C. Barcelona, 
guanyadores amb 142 punts i 
fins a 12 conjunts classificats. 
Van sobresortir  la 2a. posició 
de Sheila García en el salt de 
llargada,  amb 5,34 m., i les 
3eres. posicions d’Anna Asen-
si en els 60 m. amb 7”96, i de 
Cristina Fernández en pes, 
amb 9,60 m. També el 4t. 
lloc de Judith Guzmán en 60 
m.tanques. amb 10”05, i els 
setens de Marta Llagostera 
en 800 m. amb 2’31”86, i de 
les components del relleu del 
CAI de 4 x 200 m. format per  
- Gemma Ortega - Judit Bas-
compte - Emma Sarret i Anna 
Asensi, 7enes. amb 1’50”03. 
Raquel Martínez era 8a. en els 
400 m. amb 1’04”75, i Gemma 
Ortega 9a. en els 200 m. amb 
27”07, mateixa posició que 
Cristina Gabarró en el salt de 
perxa, amb 2,10 m.. Emma 
Sarret era 10a. en el triple salt 
amb 9,54 m. Entre les debu-
tants amb el CAI era 9a. Carlo-
ta Cerón en els 3.000 m. amb 
11’44”77, 11a. Bàrbara Foix 
en salt d’alçada amb 1,25 m., 
i 12a. Mar García en els 1.500 
m. amb 6’22”33.

Paula Blasco i Èlia Ibarra, 
amb la selecció catalana
Les cadets del CAI Paula 
Blasco i Èlia Ibarra, van fer 
una bona actuació en el 71è. 
Cros Internacional d’Elgoibar 
(Guipúscoa), amb la Selecció 
Catalana. Blasco va assolir la 
victòria en categoria Infantil, 
sobre 2.052 m., amb un temps 
de 7.16, i entrant en 2a. posició 
l’atleta de La Torre de Clara-
munt Èlia Ibarra, amb 7.24. 

L’atleta poblatana Anna 
Bové es va proclamar Cam-
piona de Catalunya amb el 
seu club, el FC Barcelona. 
Bové va guanyar la prova 
dels 3.000 m (9.57.31). En la 
present temporada Bové ja 
disposa de mínima absoluta 
en aquesta prova per partici-
par en els pròxims Campio-
nats d’Espanya Absoluts del 
proper mes de febrer. 



38
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de gener de 2014 Esports

Infantil masculí A del CHI.

El júnior del San Roque, or en 
l’espectacular Copa d’Espanya 
disputada a Igualada

Derrota de l’Handbol Igualada 
davant el líder Súria (37-27)

HANDBOL / JORDI M. ZAMBRANO

Derrota del Club Handbol Igua-
lada per 27 a 37 gols contra 
la Societat Atlètica Súria gols 
al pavelló municipal de Súria, 
Bages.
Després de la derrota a Barce-
lona i de l’empat a l’últim sos-
pir aconseguit a casa enfront 
el Rubí abans de la parada 
nadalenca, l’Igualada afronta-
va aquest difícil partit amb un 
equip ple de baixes -fins a sis- 
i amb el record de la dolorosa 
desfeta de la temporada pas-
sada en aquesta mateixa pista.  
Amb aquests precedents, el 
desplaçament a la comarca 
veïna per enfrontar la Societat 
Atlètica Súria, equip que co-
manda amb mà de ferro el grup 
A de la tercera categoria prefe-
rent catalana, es preveia com-
plicat. Fonamentats en una de-
fensa excepcional -és l’equip 
que menys gols ha encaixat de 
tota la categoria- i en un atac 
altament eficient -segon equip 
més golejador-, els del Bages 
compten tots els seus partits 
per victòries a falta d’un sol 
enfrontament per cloure la pri-
mera volta de la competició i, 
vista la superioritat, tot apunta 
que la propera temporada serà 
equip de segona divisió.
El partit, malgrat la invitació al 
pessimisme que les xifres su-
posaven, va començar som-
rient als igualadins, que van 
aconseguir els primers dos 
gols en les seves dues prime-
res accions ofensives. Aquest 
va ser l’únic avantatge en el 
marcador que els de l’Anoia 
van conèixer en tot el partit 
ja que ràpidament el Súria va 
saber reequilibrar aquesta si-
tuació, col·locar l’empat i as-
solir una diferència favorable 
d’entre dos i tres gols que van 
mantenir durant tota la primera 
part. Una jugada d’estratègia 
local al llindar del descans col-
locava el 17 a 13 amb què es 
va arribar al xiulet final i envia-

va als vestidors als igualadins 
amb una desavantatge de qua-
tre gols per primera vegada en 
el partit.
No semblava, arribats a aquest 
punt, que la superioritat del 
Súria hagués lluït massa ni 
que els d’Eduard Ortolà no tin-
guessin opcions de disputar el 
partit, així que era de preveure 
una segona part emocionant 
i que finalment no va ser: Tan 
bon punt es va reprendre el 
joc, els del Bages van córrer 
la persiana de la seva defen-
sa i van posar una marxa més 
al partit, convertint cada acció 
igualadina que xocava contra 
el seu mur en una cavalcada 
rapidíssima cap a la porteria 
contrària i en gol; així com im-
primint molta velocitat a l’acció 
posterior als gols marcats pels 
de l’Anoia a fi enxampar la 
defensa del Club Handbol en 
fase de formació. La solidesa 
defensiva i la facilitat goleja-
dora mostrada al contraatac 
per la Societat Atlètica Súria 
durant aquesta fase va portar 
al 27 a 20 que lluïa al marca-
dor al minut 45 de joc i que ja 
semblava del tot irreversible. 
Malgrat els esforços dels de la 
capital de l’Anoia, que en cap 
moment van aconseguir escur-
çar la diferència més enllà dels 
cinc gols. Els últims quinze mi-
nuts, disputats per inèrcia, van 
permetre als suriencs ampli-
ar l’avantatge i cloure el partit 
amb el resultat final de 37 a 27.
El Club Handbol Igualada 
suma, després de dotze par-
tits, cinc victòries, dos empats 
i cinc derrotes a falta de rebre, 
la setmana que ve a les Co-
mes, al Club Handbol Sant Llo-
renç – Sant Feliu de Llobregat 
“A”. Amb aquest partit clourà la 
primera meitat del campionat 
territorial. 
Van jugar: Jordi Bermejo 
(17p.), Eduard Jounou, David 
Cubí (4), Sergi Garcia (3), Juan 
Carlos Águila, Jordi Martínez, 

José Luís Álvarez (1), Èric Elvi-
ra (4), Adrián Cano (11) i Miqui 
Albareda (4).
Altres Resultats 
CHI juvenil 32-St Cugat  35 
Entrenats per Pol Cantero, han 
jugat : Raül Ubia(6) , Daniel 
Fons (1), Sergi Garcia (8), Adri-
an Cano, Jordi Grado(8), Jor-
di Vilarrubias (7) David Diaz (2) 
i Cesc Carrer. Porters:  Marc 
Tarrida ( 7 a.) i Carles Serra 
(5a.) Lesionats: Pere Sendra. 
CHI infantil m. 49-Sesrov. 19
Van jugar Toni Barrantes, Max 
Segura, Dani Navarro, Iván 
Ruiz, Iker Sabuquillo, Nil Subi-
rana, Jose A. Herrería, Arnau 
Capitán, Pol Riba,Cesc Carles 
i Pep Bove. Joel Solanelles i 
Martí Mendez a la portería. En-
trenador Roger Calçada.
Granollers 28-CHI infant.f. 19
Van Jugar: Aida López,  Alba 
Casé,  Amanda Sanjuan ,  Ane 
Crespo,  Èlia Torreblanca ,  
Emma Jové ,  Jana Elvira,  Ju-
dit Robusté ,  Júlia Subirana, 
Olga Núñez ,  Laia Moyes  I A 
La Porteria:  Txell Comellas  i  
Núria Rizo. Entrenadores: Lau-
ra Baraldés i Jordina Marsal.
CHI infant. m.B 15-Polinyà 15
Fernando Almendro, Marc 
Andreu, Pol Calvet, Marc Es-
pinagosa, Biel Hornas, David 
Malpartida, Toni Puig, Xavier 
Reina, Gerard Simon, Joel So-
lanelles, Arnau Torner, Agustin 
Vazquez, Iker Sabuquillo i Ivan 
Ruiz.
Tàrrega 19-CHI cadet f. 18
Dirigides per Joan Alcober-
ro van jugar : Irene Garrido 
(portera); Carla Bisbal; Paula 
Domingo; Èlia Roca; Cristi-
na Muñoz; Oriana Quintero i 
Marcel·la Esquerra.
Montcada 17-CHI aleví 17
Dirigits per Ana Vazquez i Mar-
ta Muñoz van jugar: Pol Calvet, 
Agustin Vázquez,   Bernat Bis-
bal, Pol Quintana, Xénia Mén-
dez,    Mariona Albareda, Mar-
ta Albareda, Arnau Claramunt, 
Marta Segura, Dimas. 

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat cap de setmana es 
va celebrar a la ciutat d’Igua-
lada la 2a. Copa d’Espanya de 
gimnàstica estètica de grup.
Rítmica San Roque va partici-
par amb un conjunt junior i un 
sènior. Al campionat es disputa 
la competició preliminar que es 
dissabte i la final de diumenge 
a la que passen els deu millors 
equips de cada categoria. 
El equip junior es va fer amb 
la medalla d’or de la categoria, 
d’un total de nou equips, les 
components son Gemma Cas-

tillo, Elsa Montes, Sira Montes, 
Anna Ainsua, Gisela Muñoz i 
Georgina Llanas. El equip sè-
nior van quedar vuitenes de la 
categoria, d’un total de setze 
equips, les components Berta 
Jorba, Mar Casals, Maria Ber-
rocal, Nerea Caceres, Sonia 
Gutiérrez, Judit Sanz i Raquel 
Munuera. La entrenadora Sara 
Jiménez mostra la seva satis-
facció pels  resultats de aques-
ta segona copa. 
La tercera Copa d’Espanya es 
celebrarà a Pinto (Madrid) a 
principis de març.

Una sola victòria a la jornada 
del VdC Bàsquet Endavant
BÀSQUET / REDACCIÓ

Va obrir jornada l’equip infantil 
masculí, amb derrota davant el 
Sant Ramón per 14 a 64.
Bon partit dels nois, sobretot 
a la segona part. El marcador 
es va tancar al final del tercer 
quart, quan estaven jugant 
molt bé. Així a l’últim quart, van 
fer bastants punts que no van 
quedar reflectits a l’acta.
Van jugar Adrià Sala (8), Jonat-
han Martínez, Victor Larrache 
(4), Arnau Cano, Carlos Loren-
zo, Cristian Martínez, Carlos 
García i Santiago Torres. En-
trenador Héctor Castillo.
Parcials, 6-16, 6-22, 2-22 i 
marcador tancat.
L’equip cadet va aportar la vic-
tòria de la jornada, al guanyar 
el derbi comarcal a casa del 
Òdena C.B. per 13 a 42. Al 
moment de redactar aquesta 
crònica no disposem de l’ac-
ta del partit. Entrenador Albert 
Moreno.
L’equip sots 25 masculí va per-
dre amb el C.B. Igualada per 
39 a 73, plantant cara i donant 
una bona imatge davant el ri-
val comarcal. Fins al minut 8 el 
marcador va estar molt igualat  
9-9, però 2 triples i una jugada 
de 2+1 va tirar per terra tota la 
bona feina feta fins al moment. 
Tot i així, van continuar fent 
un bon joc durant tot el partit, 
jugant durant moltes estones 
de tu a tu amb un rival de més 
nivell i amb tots els jugadors 
aportant coses positives per 

l’equip.
Van jugar Joan Marc Tomàs 
(2), Fernando Leno (6), Vic-
tor Ajenjo (3), Oscar Borrega, 
Héctor Castillo (4), Adrià Lloret 
(6), Stalin Rodríguez (6), Albert 
Vilalta (4) i Adrià Díaz (8). En-
trenador Pep Ferrer.  
Derrota de l’equip sènior feme-
ní davant el C.B. Nou Esplu-
gues per 45-54.
Partit molt igualat i molt dur el 
disputat avui per les jugadores 
vilanovines. L’encert en el tir 
de tres, amb 3 cistelles de les 
visitants al primer quart li va 
donar l’avantatge de 3 punts, 
amb que es va tancar. Les ju-
gadores locals van reaccionar 
al segon i es va arribar al des-
cans amb el marcador empatat 
a 26. De nou el tercer quart va 
resultar fatídic i amb un parcial 
de 7-14, l’equip rival va agafar 
una diferència que les locals ja 
no van poder recuperar.
Parcials 10-13, 16-13 7-14 i 
12-14
Van jugar Carme Vidal, Clàudia 
Oller (12), Emma Sellarés, Cè-
lia Conill (11), Alexandra Vives 
(2), Susanna Sánchez, Montse 
Bertran (5), Alba Bautista (5), 
Berta Solà (8) i Anna Solà (2).
Entrenador Sergi Alamillo. 
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L’HC Montbui comença l’any sumant
HOQUEI / REDACCIÓ

Primer partit de l’any i nova di-
nàmica per l’HC Montbui. Gran 
empat en el derbi comarcal 
contra el Capellades (3-3).
El partit va començar molt 
igualat, amb un HC Montbui 
molt sòlid defensivament i amb 
un ritme molt alt de bola per 
part dels dos equips. Els locals 
van aconseguir posar-se per 
davant en el marcador gràcies 
a un gol de jugada col·lectiva. 
Tot i això els montbuiencs no 
van abaixar els braços i van 
seguir treballant per intentar 
estar dintre del partit, fins a 
aconseguir l’empat. Els dos 
equips van gaudir d’oportuni-
tats per tornar a marcar, però 
es va arribar al descans amb el 
resultat d’1 a 1.
La segona part va comen-
çar molt similar a la primera i 
amb bones ocasions pels dos 
equips que s’anaven succeint. 
Però van ser els visitants qui 
aconseguien fer el gol i posar-
se per davant en el marcador. 
Els de Capellades no van 
deixar de lluitar i al final van 
aconseguir fer l’empat de rebot 
després d’un penal. En aquest 
moment el partit es va embogir 
i qualsevol podia endur-se la 
victòria, però una errada en la 
defensa montbuienca va per-
metre que els locals marques-
sin el 3 a 2. L‘HC Montbui tor-
nava a estar entre les cordes i 
semblava que ja no ho podria 
arreglar, però a diferència de 
molts altres partits no va ser 
així i van aconseguir l’empat 
gràcies a un xut llunyà. Els lo-

El Masats Capellades encadena 
la tercera victòria consecutiva

cals van canviar el seu estil de 
joc i van començar a xutar a la 
desesperada, cosa que no els 
hi va sorgir efecte. Al final un 
empat molt valuós pels mont-
buiencs, ja que trenquen una 
ratxa de molts partits seguits 
sense sumar.
HC Montbui: Roger Madrid 
(porter), Bernat Perelló (1), 
Daniel Gual, Edu Cassa-
dó(2) i Ivan Rica-inicial- Isa-
ac Gual, Albert Vidal, Pere 
Vallès i Pep Ferrer (porter). 
Entrenador:Gabri Ramírez.
Delegat: Josep Mª Gual i Fran-
cesc Madrid. Pròxim Partit:HC 
Montbui –  CE Noia Freixenet 
(Divendres, 17 de gener a les 
21.30h. a Can Passanals)
Altres resultats
Mini Prebenjamí A
St. Josep-Montbui (3-0)
Oriol Malet, Oriol Carrero, Pol 
Ticó, Pol Izquierdo, Aleix Agui-
lera, Gabriel Jorquera i Joel 
Garcia. Sota les ordres de Pau 
Torras i Ricard Perez. 
Mini Prebenjamí B
Montbui-St. Ramon (0-3)
Adrian Bueno , Alejandro Lu-
que,  Andreu Saurí, Eudald 
Ymbernon, Manel Saurí, Dani-
el Iglesias, Pol Ruiz i Eloi Co-
dina. Sota les ordres de Ivan 
Rica. 

Prebenjamí 
Montbui-Vilafranca (0-3)
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, 
Judit Llobet, David Ruiz, Pau 
Torilo i Liu Capdevila, sota les 
ordres de Roger Madrid.
Benjamí  
Bigues i Riells-Montbui (3-1)
Zoe Torras (portera), Andrés 
Pérez, Pau Bars, Arnau Bosch, 
Pere Subirana, Àlex Molero, 
Marc Lastra i Guillem Ribas di-
rigits per Manel Cervera.
Aleví  
Montbui-Cerdanyola (3-9)
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacardit 
i Arnau Segura, dirigits per Da-
niel Baraldés.
Infantil
Montbui-Olesa (2-6)
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Arnau 
Puig, Oriol Ricard i Àlex Rica 
sota les ordres de Bernat Pe-
relló.
Juvenil 
Vilafranca-Montbui (4-2)
Roger Madrid i Jose Mª Sancho 
(porters), Pol Bosch, Carlos 
Morales, Ivan Rica, Ricard Pe-
rez, Pau Torras, Eric Garcia.. A 
la banqueta Gabri Ramírez. 

FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana el S.A 
Masats Capellades tenia dos 
reptes importants; el primer 
aconseguir la seva tercera vic-
tòria consecutiva i allunyar-se 
una mica dels llocs de perill 
de la classificació. I el segon, 
guanyar un partit al Municipal 
Capelladí després de més d’un 
any. Amb una magnífica assis-
tència de públic i amb un gran 
ambient no es podia fallar.
L’enfrontament davant l’Hos-
pitalet B va començar força 
malament pels locals, ja que 
l’equip visitant s’avançava al 
marcador en una jugada estra-
nya. Tot i això, els capelladins 
es sobreposaven a aquest ger-
ro d’aigua freda i empataven 
ràpidament el partit.
D’aquí fins al final de la prime-
ra part es van anar succeint les 
ocasions per ambdós equips i 
s’arribava al descans amb un 
emocionant 2-2.
A la represa, els locals van sor-
tir amb una marxa més i es van 
avançar al marcador per dues 
vegades, però els visitants 
neutralitzaven immediatament. 
Així es va arribar a 5 minuts 
per acabar el partit amb 4-4 al 

marcador.
El Masats Capellades va sa-
ber jugar aquests últims minuts 
d’infart i amb paciència i bon 
joc va anotar els dos últims 
gols, davant el deliri dels afi-
cionats. Aquesta setmana es 
visita la pista del AcM Prat A i 
amb aquest partit, finalitza la 
primera volta.
CFSC: Ivan Reales, Marcel 
Riba (2), David Torralba, Joa-
quin Vergel i Marc Bisbal (3). 
També Cristian Arenas, Jordi 
Bisbal (1), Biel Castells, Jordi 
Jimenez, Joel Brugués, Isaac 
Ferrera i Andoni Bisbal.

Infantil
Olesa-Capellades (5-3)
Izan Blanco, Joel Honrubia, 
Gerard Mateu, Alèx Juan, Vic-
tor López. També  Marc.F., 
Andreu Margarit, David Loza-
no. Gols: Gerard Mateu, Joel 
Honrubia, Victor Lopez, David 
Lozano. 
Cadet Bar Nou Ca l’Àngela
Monistrol-Capellades (4-8)
Marcel Colet, Oriol Perez (2), 
Sergi Soler, Pau Soteras (3) i 
Marc Vela (3). També Nil Saba-
ter, Oriol Guinart, Quim Riba i 
Adrià Sabater. 

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

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

93 803 75 56

Dia 13 d’Abril 2014 Viatge - Espectacle

Carmina Burana l'obra més famosa de Carl Or�, és un cant a la vida, l'amor, el ball, la beguda i l'hedonisme - però sempre amb un ull posat en els designis 
del destío. Basat en 24 poemes llatins mitjavals amb esperit despreocupat contrasta vivament amb els conceptes tradicionals de la vida i la mort a l'Edat 
Mitja, aquesta cantata radical i potent per a cor a gran escala, orquestra i solistes va ser un gran èxit en l'estrena el 1937. La popularitat a tot el món des 
d'aleshores l'ha convertit en una ferma favorita entre cantants i públic per igual. Anirà acompanyada de la 9a Simfonia de Beethoven amb l'immortal 
Himne de l'Alegria.

L'Orquestra Simfònica Estatal Ucrainesa consagrada com a un dels organismes orquestrals més destacats del seu país, ha desenvolupat  al llarg dels anys 
una intensa activitat local i internacional, actuant en les principals sales d'Espanya i Europa, interpretant un repertori vast i divers.

El Coro de la Filarmónica de Saratov compta amb més de 400 composicions de vàries èpoques, estils i gèneres, amb especial preferència per la música 
folklòrica del seu país, a l'hora que és un excel·lent intèrpret del repertori clàssic coral i simfònico-coral de tots els temps.
DATA LIMIT INSCRIPCIÓ :  dia 21 febrer de 2014

Acomiadat de la seva banda, Dino es converteix en guardaespatlles de Mario. Però Mario és en realitat María usurpant la identitat del seu 
germà mort, assassinat pel seu promès Sebastián…  Dino apro�ta l’oportunitat de treballar també al mateix temps per a Sebastián. Però 
amb la �nalitat d’evitar ser descobert haurà de mantenir als seus dos “jefes” lluny l’un de l’altre….. Sencill, no?

Aquesta nova versió s’ha convertit en un dels èxits mes clamorosos del National Theatre des de la seva estrena al setembre de 2011. Donat 
aquest èxit, l’obra es va traspassar al West End on segueix representant-se actualment. A partir del gener, arriba al Teatre Victòria per ser el 
plat fort de la temporada del 2014.L’obra s’ambienta en els anys seixanta. Un jeta, dos jefes reprensenta la comèdia en la seva màxima 
expressió, amb actors que es cauen per les escales, cops de porta, malentesos, i la permanent complicitat amb el públic. Els embolics de 
la trama són interminables i l’obra evoluciona entre els més excelsos exemples de la Comèdia de l’Art, vodevil, sàtira, música, cançons i 
improvisació. Una ambiciosa proposta amb dotze actors i quatre músics. Una festa per al teatre!
DATA LIMIT INSCRIPCIÓ :  dia 10 febrer de 2014

Dia 1 de març de 2014      Viatge – EspectacleUN JETA, DOS JEFES
al Teatre Victoria

CARMINA BURANA
al Palau de la Música
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Xavier Subirana i Celeste Graells, guanyadors de hàndicap superior i femení.

L’Anoia Golf Club inicia la temporada 
al camp de la PGA de Catalunya
GOLF / REDACCIÓ

El passat dissabte, dia 11, 
l’Anoia Golf Club va donar el 
tret de sortida a la temporada 
2014 de golf. Ho va fer a l’exi-
gent camp de la PGA, conside-
rat el segon millor camp d’Eu-
ropa del 2013. Tot i aixecar-se 
el dia nuvolós i amenaçador, 
es va poder disputar la prova 
amb tota normalitat, amb uns 
greens perfectes, a unes ve-
locitats increïbles i uns carrers 
perfectament segats. La prova 
la varen disputar 84 jugadors/
es, aquest cop vàrem escollir 
per disputar la prova el recor-
regut Tour, (la PGA disposa de 
dos camps de 18 forats l’Sta-
dium i el Tour una mica menys 
exigent) i els nostres jugadors/
es varen fer molts bons resul-
tats. En la categoria de handi-
cap inferior es va imposar Car-
les Gubern, seguit de Xavier 
Domingo i Ricard Gómez, en 
handicap mig es va imposar 
Francesc Sala, seguit del Joan 
Sole i l’Eduard Vilella, en han-
dicap superior es va imposar 
en Xavier Subirana, seguit per 
el Josep Moya i Pere Subira-
na, en la categoria femenina 
va guanyar la Celeste Graells 

Empat ben canalitzat de l’AVI 

seguida per l’Anna Ravell i 
l’Imma Amat.
La propera prova és el Cam-
pionat de Catalunya de Clubs 
de Pitch & Putt on s’estrenaran 

a 2ª divisió, a La Figuerola, a 
l’Hospitalet de l’Infant, el diu-
menge 19. Molta sort al capità 
l’Àngel Martinez en la primera 
selecció de l’equip.

Carles Gubern i Francesc Sala, guanyadors de hàndicap inferior i mig.

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Partit  molt disputat, en un 
camp de mides reduïdes. L’en-
cert de l’entrenador Paradell 
d’ubicar al recentment incorpo-
rat Canals al centre de la de-
fensa, que realitzà un encontre 
perfecte fent tàndem amb Pa-
dró i amb Robert, fou decisiu i 
sumant-hi la seguretat del meta 
Domènech i la dels laterals Ro-
ger, Calsina i Farré, la defensa 
blava guanyà en qualitat.
N’obstant els egarencs, se-
gons a la classificació, al quart 
d’hora, d’un xut llunyà que fou 
desviat per un defensor, anota-
ren el seu primer gol (1-0). Cinc 
minuts abans es lesionà el da-
vanter igualadí Costa, que fou 
substituït per Alfred. Al minut 
30 de joc, els locals fruit d’una 
falta, aconseguiren marcar el 
segon gol d’un fort tir en rosca 
(2-0). Semblava en aquell mo-
ment que els locals golejarien, 
però... parlem de futbol. Al mi-

TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Treballada  victòria davant un 
equip incòmode, el Vilafranca 
(2-4), a 1a Estatal. Destacar la 
gran regularitat de Joan Masip 
amb dos punts i el debut d’ Al-
bert Kenji Matsuoka en la cate-
goria fent un punt molt impor-
tant. El desenllaç del partit va 
ésser en la partida de dobles 
on la parella Masip-Satorras va 
obtenir el punt decisiu.
M. Redondo-Albert Matsuoka  0-3
M. Menal – Jordi Satorras 3-2
J. Martinez – Joan Masip 1-3

Treballada victòria del CPP Igualada

nut 40, Ricart jugà vers Planell, 
el qual en dos tocs tècnics i de 
boleia, engaltà un fort xut ina-
turable (2-1). 
Al segon temps anotàrem và-
ries aturades de mèrit de Do-
mènech, desviaments dels 
defensors salvant gols, Padró, 
Canals i Ureña i atacs dels de 
Les Comes que no fructifica-
ren, Ricart, Alfred i Planell. Tot 
fins arribar al minut 25, en el 
que Alfred, incisiu com sempre, 
obligà al defensor a cedir còr-
ner, que llençat per ell mateix, 
fou rebutjat pel porter i Canals, 
sumat a l’atac i arrodonint la 
seva magnífica actuació, d’un 
gran remat, empatà (2-2).
Ramon Paradell, disposà de: 
Domènech, Roger, Canals, Pa-
dró, Calsina, Ureña, Corbella, 
Planell, Ricart, Costa, Sevilla 
( gran lluitador solitari front la 
defensa contraria), Tort, Ivan, 
Robert, Farré i Alfred. El proper 
dissabte ens visitarà l’Horta. 

Nous jugadors d’aquesta temporada, Biscarri, Txema, Canals, Roger, Calsina i Costa.

El Frontennis Igualada, a la final 
del campionat de Catalunya

FRONTENNIS / REDACCIÓ

El passat dissabte, 11 de gener 
a la tarda, es van jugar les se-
mifinals del Campionat de Ca-
talunya per Clubs als frontons 
de Bac de Roda de Barcelona.
El Club Frontennis Igualada va 
jugar contra l’Abrera A, gua-
nyant per 3 partides a 0 i clas-
sificant-se per les finals.
La primera partida la van jugar 
Jaume Estapé i Antoni Font, 
guanyant per 9-15, 15-12 i 10-
6, en una partida en la qual al 
primer joc els igualadins van 
estar molt nerviosos i impre-
cisos en el joc. Però en el se-
gon i tercer van acomodar-se 
al frontó, demostrant que són 
una bona parella. La segona 
partida la van jugar Juan Pedro 
Moreno i Marc Esteve, gua-

nyant per 15-13 i 15-12 en una 
partida molt ajustada però en la 
qual els igualadins amb el seu 
bon joc sempre van anar per 
davant en el marcador. La 3a 
partida la van jugar Raul Ro-
mero i José Fernández, gua-
nyant per 15-7, 13-15 i 10-5, en 
una partida que no comptava, 
ja que els igualadins estaven 
classificats i s’ho van agafar 
com un entrenament. L’altra 
finalista serà el Santa Coloma 
de Gramenet. Un equip molt 
fort i experimentat. 
La final es jugarà el dissabte 
18 de gener a les 11.30 h. al 
Frontó de Bac de Roda de Bar-
celona. Animem a tots els socis 
i seguidors d’aquest esport la 
seva presència a la final per tal 
de donat suport als jugadors.

M. Menal – Albert Matsuoka 3-2
M.  Redondo – J.Masip 0-3
J. Martinez – Jordi Satorras 3-1
Martinez/Menal-Masip/Satorras 1-3
Derrota ajustada de l’equip de 
2a davant un dels equips po-
tents de la categoria, el Calella 
(2-4). Destacar en Joan Ber-
tran que va fer els dos punts 
que va disputar.
Roger Domingo-J. Pedemonte  1-3
Lluis Graells – Pau Tio  0-3
Joan Bertran – M. Riudavets 3-2
Roger Domingo – Pau Tio  0-3
Joan Bertran – J. Pedemonte 3-1
Lluis Graells – M. Riudavets 1-3

Partit molt emocionant de 
l’equip de 3a que es va decan-
tar en el últim moment a favor 
de l’Olesa de Montserrat (3-4).
Francesc Masip – A. Maregil  2-3
Ricard Alert – A. Garriga 0-3
Joan Moriana – Jaume Pubill 3-2
Ricard Alert – A. Maregil 3-2
Francesc Masip – Jaume Pubill 3-1
Joan Moriana – A. Garriga 0-3
Masip/Moriana – Maregil/Pubill 2-3
Es va disputar a Les Comes el 
nivell C del circuit promeses, 
assolint el 2on. lloc i ascendint 
al nivell B, amb Bernat Luco, 
Biel Jorba i Miguel Moriana. 

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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El CAI Triatló, a la Duatló 
de Muntanya de Mataró
TRIATLÓ / REDACCIÓ

El passat diumenge 12 de ge-
ner, 288 duatletes es van do-
nar citar a l’arc de sortida per 
disputar la XVI Duatló de Mun-
tanya de Mataró, 6km de carre-
ra a peu pel circuit de motocròs 
de Mataró seguit de 22km de 
btt per un terreny trencacames 
de fortes pujades i corriols rà-
pids i tècnics, acabant amb 
2km de carrera a peu.
Amb un gran desplegament de 
voluntaris, molt bona organit-

zació i un tracte al corredor ex-
ceŀlent. Els guanyadors abso-
luts han estat Francesc Freixer 
del Grup Esportiu Esteve amb 
un temps de 1:35:32 i Noriega 
Belausteguigoitia, Independent 
amb un temps de 1:56:45.
Per part del CAI Triatló Pe-
tromiralles han participat tres 
components amb les següents 
classificacions:
112. Jose Roque Rios 02:09:05
146. BernaPla 02:16:40
204.Jordi Costa 2:32:09

FUTBOL / REDACCIÓ

Fins a 3 vegades s’ha avançat 
al marcador el F.C. Barcelona 
i fins a 3 vegades l’Igualada 
Femení ha neutralitzat l’avan-
tatge.
Partit molt distret aquest matí 
de diumenge a Sant Joan 
Despí, en el que les noies de 
l’Igualada Femení han anat de 
menys a més i han tingut fins i 
tot opcions d’endur-se els tres 
punts.
El partit ha començat amb clar 
domini de les blaugrana que 
amb prou feines deixaven to-
car la pilota a les igualadines. 
El gol de la Nerea al minut 15 
a la sortida d’un córner, no feia 
presagiar res de bo.
De mica en mica, l’Igualada ha 
anat jugant les seves cartes i 
un xut a porteria de la Mariona 
el refusa la portera i la Marina 
aconsegueix l’empat en sego-
na jugada.
Semblava que les coses mi-
lloraven per l’Igualada quan a 
5 minuts del descans la Xènia 
avançava novament les locals 
a la sortida d’un córner. Un cop 
dur per les igualadines que al 
descans han rebut de l’equip 
tècnic les indicacions necessà-
ries per tirar el partit endavant.
Amb més domini i trenant més 
jugades, l’Igualada ha tornat a 
empatar el partit quan la Judit 
ha recollit una passada llarga 
de la Míriam i en dues vegades 
i amb l’ajuda de la defensa bar-
celonista ha enviat la pilota al 
fons de la xarxa.
El partit estava cada vegada 
més anivellat amb opcions per 
les dues bandes, però han es-

tat les locals les que s’han tor-
nat a avançar mitjançant un gol 
de cap de la Judith, avantatge 
que han tornat a neutralitzar 
les igualadines quan una altra 
passada en profunditat de la 
Míriam ha servit perquè la Ma-
riona fes pujar el tercer i defini-
tiu al marcador.
Un pal de l’Elena i un fora de 
joc mal assenyalat han estat 
les dues ocasions que hauri-
en pogut donar la victòria a les 
igualadines.
Cap de setmana positiu per 
l’Igualada Femení que ha tan-
cat amb un empat i 4 victòries.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert, Janet 
Mendoza (Sara Bergadà 46’), 
Ariadna Rius, Irina Tro (Tiki 71’) 
(defensa), Araceli Barroso , Ju-
dit Pablos, Míriam Solies (cen-
tre del camp), Mariona Marsal, 
Marina Salanova, Anna Tardà 
(Núria Miquel 39’) (davante-
res). Entrenadors Santi Ramos 
i Paco Pablos.
F.C. BARCELONA: Noelia Vi-
zcaíno, Arola Aparicio, Queralt 
Gómez, Xènia Royo (Gemma 
Sala 49’), Núria Garrote, Mª 
Pilar Garrote, Nerea Valeria-
no, Carola García, Judith Fer-
nández, Queralt Torredeflot 
(Carla Puiggròs 71’), Andrea 
Sánchez. Entrenador: Jordi 
Ventura
Gols: 1-0 Nerea (15’), 1-1 Ma-
rina (23’), 2-1 Xènia (39’), 2-2 
Judit (59’), 3-2 Judith (72’), 3-3 
Mariona (80’).
Comença la segona volta amb 
la visita dificilíssima al camp 
del Badalona diumenge a les 
12 del migdia.

El CFI femení li remunta tres 
vegades al FC Barcelona

PÀDEL / REDACCIÓ

Bona jornada general amb tres 
victòries dels equips Subaru 
per una sola derrota en la 10ª 
jornada de lliga.
El primer equip Subaru mascu-
lí va dominar amb notorietat al 
Tot Pàdel Manresa per un con-
tundent 3-0.
Mito Campins/Albert Homs van 
guanyar el seu compromís per 
6-3/7-5 davant Edgar Casals/
Xavi Morales. Carlos Jiménez/
Josep Llorach van continuar la 
ratxa guanyant 6-2, 6-4 a Cris-
tian Casals/Joan Nicolás i final-
ment Bernat Solé/Quim Aribau 
van completar el tercer punt 
dominant Jose Oswaldo/Mi-
quel Martínez per un doble 6-3.
Aquest resultat col·loca als 
igualadins en el tercer lloc de 
la classificació provisional.
El primer equip femení Subaru 
va guanyar també el seu partit 
al Bages davant les manresa-
nes del Tot Pàdel per 1-2.
Mireia Homs/Anna Claramunt 
van resoldre el seu partit 2-6, 
3-6 amb Anna Mª Pinya/Elena 
Izquierdo. Carla Gassó/Margot 
Gumà no van poder completar 
el seu partit degut a una lesió 
d’aquest última jugadora.
Però Pilar Pineda/Francina 
Olaria van donar el punt deci-
siu a les anoienques guanyant 
Mònica Lopez/Mar Hernández 
per 2-6, 0-6.
 
Lliga femenina 
Baix Llobregat 
Derrota a casa contra el St. 
Joan d’Espí. Eliminatòria molt 
igualada entre el nostre equip 
Subaru femení B i el St. Joan 
d’’Espí  en una nova jornada 
de lliga del Baix Llobregat.
Marta Hidalgo/Khaoula Arab 
van caure 5-7, 1-6 amb Míri-
am Pineda/Astrid Rinrin, però 
Natàlia Biosca/Rosa Mas van 
empatar a 1 guanyant 5-7, 6-3, 
6-2 Deli Giraldez/Noelia Teruel. 
Finalment, Montse Santama-
ria/Dolors Granados van cedir 
en un igualat partit davant Mai-
te Tena/Montse Lombardo per 
1-6, 6-3, 2-6.

El veterans consoliden 
el lideratge 
El veterans segueixen líders a 
pas ferm en la lliga comarcal 
de la categoria +45. Aquest 
cop, a costa del CT La Llacuna 
guanyant 1-2 en una eliminatò-
ria molt igualada. Va obrir foc la 
parella Jordi Homs/Joan Cor-
celles que després d’un ajustat 
partit van caure per 3-6, 12-14. 
Santi Aizcorbe/Pep Ferrer van 
empatar a 1 guanyant en un re-
nyit partit Alfons Saumell/J.R. 
Redondo per 4-6, 5-7.
Finalment, Joan Llorach/David 
Jaume van desfer l’empat gua-
nyant 6-2, 6-0 Tomás Panise-
llo/Bemi Cachà.
Amb aquest resultat, seguim 
encapçalant la classificació 
amb 11 punts, 1 més que Les 
Moreres i 3 més que el CT La 
Llacuna.

Ple de victòries equips de 
pàdel Calfont & les Moreres
Sis victòries aquest cap de 
setmana als equips de pàdel. 
Dissabte 18 l’equip femení 
Moreres A va jugar a casa de 
l’Olesa de Montserrat empor-
tant-se la victòria per 2-1. La 
parella Elsa Ribera-Sara Vidal 
va perdre 2-6/ 2-6 contra Maite 
Ramos-Nadia Gutiérrez, Gem-
ma Martinez – Antónia Arrabal 
van guanyar per 6-1 / 6-4 a 
Carmen Polo –Lídia Carmona 
i Gloria Santamaria – Clara Vi-
ves van guanar 6-3 / 3-6 / 6-2 a 
Estela Mirallas – Irina Gómez.

Diumenge van jugar a casa 
contra el Village A quedant no-
vament guanyadores per 3-0. 
Carmen Grau – Antonia Arra-
bal van guanyar per 6-0 / 6-1 
a Tamara Gutierrez – Dolores 
Avellaneda, Gloria Santamaria 
– Clara Vives van guanyar amb 
el mateix resultat, 6-0 / 6-1 a 
Silvia Utses – Sonia Romano, i 
la parella Elsa Ribera – Montse 
Marsal van guanyar per 6-1 / 
6-1 a Mariana Fantucci – Judit 
Alvarez.
L’equip femení Moreres B va 
jugar diumenge 19 contra el 
Espadel Club guanant per 2-1. 
La parella Isabel Rica – Elena 
Sala van guanyar per 6-1/7-5 
a Belen Vinuesa – Laia Martin, 
Susanna Xufre – Rosa Llucià 
van perdre per 6-1/ 6-4 aban-
donant la pista per una lesió de 
la Rosa, contra Gloria Cabe-
zon – Laia Oliver, Rosa Que-
raltó – Carola Sola van derrota 
a Anna Delgado – Merche Do-
menech per 6-0/6-1
L’equip de “nois” Moreres +45 
van derrotar al Piera per 3-0 i 
s’han col·locats segons a la 
classificació de interclubs de 
l’Anoia. La parella Kike Cerdan 
– Felix Miramunt va guanyar a 
Rafa Costa – Xavi Gil per 3-6/ 
6-3 / 6-2, Jaume Bascompte – 
Josep Joan Panades van gua-
nyar 7-5/ 6-3 a Albert – Carlos 
i la parella Toni Esteve – Pau 
Palmes van remarcar la vic-
tòria per 6-3/7-6 contra Toni – 
Foncu.

Important victòria dels equips Subaru i 
jornada rodona al Cal Font-Moreres

Carmen Grau, Clara Vives, Elsa Ribera, Elena Sala, Antonia Arrabal, Eva Ribera.
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Aquest diumenge 19 de gener 
tindrà lloc al Teatre de l’Aurora 
el primer dels quatre concerts 
inclosos en el nou Cicle Jo-
ventuts Musicals d’Igualada, 
organitzat conjuntament per 
Joventuts Musicals d’Igualada 
i la sala independent igualadi-
na. El concert que obre el cicle 
anirà a càrrec dels flautistes 
Jordi Gendra i Mariano Bas, 
que sota el títol Música de 
cambra per a dues flautes tra-
vesseres, oferiran el següent 
repertori: Sonata en Mi menor 
op.2 núm. 2, de Georg Philipp 
Telemann (1681-1767); Tres 
Àries de l’òpera La Flauta Mà-
gica (Du feines Taübchen, nur 
herein / Ach, ich fühl´s, es ist 
verschwunden / Ein Mächden 
oder Weibchen) de Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791); 
Variacions sobre un tema de 
Corelli, de Michel Blavet (1700-
1768); Allegro i Menuetto en 
Sol Major WoO 26, de Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) 
i Duetto Op.76 núm. 4 en Re 
Major, de Franz Joseph Haydn 
(1732-1809).

Viure i gaudir de la música 
de prop
Sobre el Cicle Joventuts Mu-
sicals d’Igualada, David Riba, 

director de la Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia i profes-
sor de flauta i música de cam-
bra al Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada, asse-
nyala que “després d’haver 
vist com en els darrers anys la 
música orquestral vivia un es-
plendor degut a una bonança 
econòmica de la nostra socie-

tat, ens trobem que, per raons 
de les ja habituals i famoses 
retallades, tornem als orígens, 
quan per tornar a escoltar 
aquella música que havíem 
fruit en un concert (en directe, 
és clar) calia, per raons pràcti-
ques, fabricar-la en un format 
més petit, cambrístic, i fer-se-la 
un mateix, fins i tot a casa. Ens 
queda evidentment la possibi-
litat de la música enllaunada, 
i en ocasions especials, espe-
rem que sempre puguem anar 
a escoltar alguna orquestra o 
música en format més gran. 
Però ara és el moment de tor-
nar a gaudir dels formats més 
petits, autèntics, on el contacte 
entre el públic i el músic dista 
sols uns pocs metres i on es 
pot conviure amb la música de 
forma propera en tots els sen-
tits”.
“Aquest és el format proposat 
per a aquest concert”, explica 
David Riba sobre el concert 
Música de Cambra per a dues 
flautes travesseres, afegint 
que es tracta de “dues flau-
tes: dues veus nues, sense 
cap possibilitat d’harmonies 
complexes, sols les que ens 
mostren les dues melodies. La 
mateixa sonoritat que sentien 
els nostres avantpassats del 
barroc i el classicisme, on en 
les mateixes cases i per diver-
sió (al no disposar de televisió 
i altres estris d’oci) s’organit-
zaven sessions musicals amb 
els instruments disponibles. En 
aquest cas, una formació com-
pletament mòbil, amb possibili-

tats d’anar a actuar a qualsevol 
lloc on no es disposi de clavi-
cèmbal, piano....”. Finalment, 
Riba recomana quest concert 
de Jordi Gendra i Mariano Bas, 
desitjant als assistents “que 
gaudeixin del concert, que bus-
quin la màgia de la senzillesa 
de mans de compositors de la 
talla dels que avui sentirem i 
que han escrit originalment per 
a que així sonin”.
El Cicle Joventuts Musicals 
d’Igualada és la principal no-
vetat de la Programació Ge-
ner/Maig 2014, recentment 
estrenada, i portarà a la sala 
independent igualadina quatre 
concerts: 
- Música de cambra per a dues 
flautes travesseres (19 de ge-
ner)
- Sonats. Música, cançons i al-
tres obsessions (1 i 2 de febrer)
- Viatge pel Renaixement i el 
Barroc musicals (22 de març). - 
Quartet Altimira en concert (30 
de maig).

Funcions
El concert Música de cambra 
per a dues flautes travesseres 
tindrà lloc el el diumenge 19 de 
gener a les 19 h. Les entrades 
(10€ i 8€ amb els descomptes 
habituals) es poden 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 infor-
mació a www.teatreaurora.cat.

Diumenge s’obre el nou Cicle Joventuts Musicals 
d’Igualada de música clàssica al Teatre de l’Aurora

Jordi Gendra, flauta
Nascut a Granollers, co-
mença la seva formació 
amb Claudi Arimany, de qui 
serà més tard estret col.la-
borador en els escenaris. 
Paral.lelament cursa estu-
dis superiors en el CSMM 
de Barcelona, obtenint les 
màximes qualificacions en 
la seva especialitat a rebut 
consells d Alain Marion, 
Maxence Larrieu i Michel 
Moraguès; i molt especial-
ment, valuoses indicacions 
de Jean-Pierre Rampal. Jor-
di Gendra ha desenvolupat 
una carrera única i amb una 
gran amplitud estilística. Es-
pecialitzat en la música per 
a flauta dels segles XVIII i 
principis del XIX, és també 
conegut pel seu compromía 
amb la música dels nostres 
dies. És flauta solista de la 
Orquestra de Cambra de 
Granollers, una de les for-
macions més importants 
del país d’aquest gènere; i 
membre del Ensemble Ins-
trumental de Barcelona i del 
Ensemble de l’Associació 
Catalana de Compositors.

Mariano Bas, flauta
Neix a Rafal (Alacant). Inicia 
la seva formació musical de 
la mà del seu pare, Mariano 
Bas Rodríguez, la continua 
amb el mestre Gabriel Gar-
cíaMartínez i l’estudi de la 
flauta amb Antonio Alcaraz. 
Compagina els seus estudis 
musicals amb la participa-
ció en diverses formacions 
orquestrals i cambra. Fina-
litza la seva formació aca-
dèmica obtenint el Premi Fi 
de Carrera en l’especialitat 
de Flauta Travessera i les 
més altes qualificacions en 
Música de Cambra. Des 
de fa anys és deixeble de 
Claudi Arimany, concertista 
de reconeixement interna-
cional, amb qui sol actuar 
freqüentment. Així mateix, 
intervé com a concertista 
amb diverses orquestres 
(Orquestra “Ciutat d’Elx” , “Il 
Concerto Accademico”, Or-
questra de Cambra de Sant 
Vicent ... ) a més de realitzar 
recitals i concerts cambrís-
tics, en les seves diferents 
formes en auditoris i sales 
de la nostra geografia.

Els intèrprets

Jordi Gendra i Mariano Bas

 ENTRADES
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El Teatre Municipal l’Ateneu 
estrena nova temporada el 18 
de gener, a les 21h, amb l’obra 
Un aire de família, protago·
nitzada per Francesc Orella, 
Maife Gil, Ramon Madaula, 
Cristina Genebat, Sílvia Bel 
i Jacob Torres. L’obra gira al 
voltant d’un sopar familiar per 
celebrar un aniversari, durant 
el qual sortiran a la llum els 
draps més bruts de la parente·
la. L’espectacle enceta la seva 
gira a Igualada després de 
l’èxit al Teatre Romea de Bar·
celona. Un aire de famille és 
una obra de teatre molt popu·
lar a França amb nombrosos 
premis, com el premi Molière 
al millor text l’any 1995.
L’obra va ser escrita fa vint 
anys per Agnès Jaoui i Jean 
Pierre Bacri, una parella que 
pràcticament ha creat un 
gènere propi amb els seus 
drames, en els quals trobem 
personatges de classe mitja·
na, amb vides normals, que 
d’alguna forma semblen ex·
cepcionals, i que connecten 
amb el públic gràcies al ni·
vell d’identificació que en ells 
troben. Pau Durà, el director, 
afirma que “Un aire de família, 
escrita fa dues dècades, és 
tan actual, és d’una proximitat 
tan gran, és tan recognosci·
ble, que anomenar-la ficció 
és gairebé un contrasentit; 
un té la impressió d’assistir a 
les vicissituds que relata com 
d’amagat, quasi delictivament, 
amb una barreja de diversió i 

incomoditat”.
Els personatges segueixen la 
mateixa lògica “irracional” que 
pot seguir qualsevol família: 
una mare dura i possessi·
va, i els seus quatre fills, que 
seran els que ens portaran 
per aquest camí, a cops molt 
rialler, i a cops molt dolorós. 
Els diàlegs no són extenses 
discussions de profunditat 
oceànica, són les converses 
que aquestes patètiques i di·
vertides persones ens porten, 
potser amb un sentiment de 
remembrança, bogeria i ex·
pectativa cap a una pròpia 
justificació de l’existència ma·
teixa. 
Una comèdia dramàtica que 
està narrada quasi en temps 
real i rigorosament acotada a 
l’àmbit del bar Cal Pare, nego·
ci familiar. Un grup familiar que 
es veu commogut per un acci·
dent, un canvi en el paisatge 
habitual que podria passar in·
advertit en una altra família, el 
sopar habitual dels divendres 
en un bar. Què passa? Un dels 
integrants no ve: la dona d’en 
Quim. I això desembocarà en 
la més tempestuosa de les co·
mèdies dramàtiques familiars 
dels darrers temps. Ningú no 
sortirà indemne d’aquesta vet·
llada, en la que, pels capricis 
de l’atzar, les seves rígides 
parets trontollaran conscients 
de la seva falta de fonaments, 
és a dir, construïdes damunt 
d’unes veritats i unes regles 
de cartró pedra.
La comicitat de la peça, les 

seves vides, els seus desitjos, 
els seus esforços per sortir 
endavant, és absolutament 
mediterrània, profundament 
meridional. Hi ressonen DeFi·
lippo, Monicelli, Scola, Berlan·
ga, però també Txèhov, amb 
els seus antiherois, amb uns 
diàlegs hilarants que ens duen 
constantment a passar per da·
munt d’aquesta fràgil línia que 
separa la comèdia del drama 
més absolut. Aquesta línia tan 
recognoscible per tot aquell 
que s’atreveix a observar tot 
el que passa al seu voltant.

Venda d’entrades
La venda d’entrades es fa al 
Punt de Difusió Cultural i Tu·
rística (c/ Garcia Fossas, 2) de 

dimarts a divendres de 19 a 
21h i dissabte i diumenge d’11 
a 14h i de 18 a 21h. També a 
la taquilla del passatge Vives, 
dues hores abans de la funció 
i al servei de Telentrada de 
CatalunyaCaixa. Les entrades 
són 20, 18 i 15 euros i hi ha 
un 20% de descompte per a 
diversos col·lectius: persones 
majors de 65 anys, jubilats o 
aturats, les que disposin del 
carnet d’estudiant o de l’Es·
corxador, del carnet Jove, del 
carnet de família nombrosa, 
carnet de soci de TR3SC, 
els menors de 26 anys, car·
net d’espectador del Teatre 
de l’Aurora, socis de l’Ateneu 
Igualadí i grups organitzats a 
partir de quinze persones.

“Un aire de família” enceta gira aquest dissabte al 
Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

Abona’t al teatre
Els aficionats al teatre es po·
den abonar a quatre espec·
tacles per 50 euros. Al Teatre 
Municipal l’Ateneu, a més 
d’Un aire de família, hi ha pro·
gramat El rei borni, la lectura 
poètica musical d’Emma Vila·
rasau Els meus poetes, Iaia 
amb Montserrat Carulla i la 
multiguardonada coreògrafa i 
ballarina Marta Carrasco, que 
presenta B. Flowers. Aquests 
cinc espectacles són abona·
bles. A més hi ha tres propos·
tes del Teatre de l’Aurora que 
també formen part de l’abona·
ment conjunt: Només Ricard, 
Manyac, manyac i Una hora 
amb Hausson.

EXPOSICIONS / LA VEU

El Museu de la Pell d’Igualada 
presenta, del 16 de gener al 
16 de febrer, l’exposició Igua·
lada 1598. Piques baptismals 
de l’Anoia, al voltant de la pica 
originària de Santa Maria, ac·
tualment guardada al Museu 
Episcopal de Vic. El proper di·
jous, a les 19h, es durà a ter·
me l’acte inaugural.
Aquesta pica, datada l’any 
1598 i originària de la Basíli·
ca de Santa Maria d’Igualada, 
s’exposa al Museu de la Pell 
per primera vegada després 
de més de cent vint anys del 
seu trasllat a Osona. Es tracta 
d’una peça de ceràmica amb 
l’escut de la ciutat d’Igualada 
al centre. La paret interior pre·
senta una profusa decoració 
vegetal i, per contra, l’exterior 
és llis, ja que el recipient cerà·
mic estava ubicat dins la pica 

de pedra del baptisteri. L’autor 
és anònim, tot i que el traç el 
situa en l’òrbita del ceramista 
Lorenzo de Madrid, que va 
establir-se a Catalunya per 
aquelles dates i que també 

va ser autor d’unes rajoles del 
Palau de la Generalitat de Ca·
talunya. El seu estat de con·
servació és gairebé perfecte i 
forma part de l’exposició per·
manent del Museu Episcopal 

en un espai destacat de la col·
lecció de ceràmica.
El Museu Episcopal de Vic va 
ser inaugurat pel bisbe Josep 
Morgades i Gili l’any 1891 i la 
pica igualadina s’hi va incor·
porar ja en aquella època. Per 
a aquesta ocasió excepcional, 
el Bisbat de Vic i la Parròquia 
de Santa Maria d’Igualada 
han cedit diversos objectes 
litúrgics relacionats amb el 
sagrament del baptisme i la 
pica d’Igualada, a més, també 
estarà acompanyada per una 
altra provinent de Castellolí. 
L’exposició es completa amb 
una mostra fotogràfica de les 
piques baptismals de la co·
marca de l’Anoia, a càrrec del 
fotògraf Joan Solé, amb imat·
ges de gran format de les pi·
ques de Calonge de Segarra, 
l’Espelt, Jorba, Pujalt, la Pobla 
de Claramunt, els Prats de 

L’exposició “Igualada 1598. Piques baptismals de l’Anoia” arriba 
al Museu de la Pell

Rei, Rubió i Santa Margarida 
de Montbui, que suposen un 
recull visual del patrimoni ano·
ienc i una mostra de l’evolució 
de l’arquitectura litúrgica.
El retorn temporal de la pica 
d’Igualada ha estat possible 
gràcies a la col·laboració del 
Bisbat de Vic, del Museu Epis·
copal de Vic i de la Parròquia 
de Santa Maria, i al suport de 
la Diputació de Barcelona, de 
l’Ajuntament d’Igualada i de 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC). L’exposició Igualada 
1598. Piques baptismals de 
l’Anoia enceta les activitats 
culturals commemoratives 
previstes durant l’any 2014 al 
Museu de la Pell d’Igualada 
amb motiu del 65è aniversari 
de la inauguració del Museu 
de la Ciutat i el 60è de l’ober·
tura del Museu de la Pell.
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   Moltes han estat les llegendes, novel.les i tragè-
dies que han alimentat el perfil biogràfic d’aquesta 
dona fins deformar el seu nom i convertir-la en un 
personatge quasi irreal. En aquest sentit, la pròpia 
perspectiva històrica ha acabat presentant-la com 
a una heroïna equivocada, malgrat no poder dei-
xar de reconèixer la seva valentia i la seva capaci-
tat de sacrifici per a la missió que s’havia imposat, 
i que va complir amb una elevada vehemència: 
tornar a França la llibertat, destruint a un dels de-
magogs més sagnants dels dies de la Revolució 
Francesa.
   La història d’aquella filla intel.lectual de Rousse-
au i de Raynal, va començar, amb un únic accent 
de la veritat, sense complicitats ni d’ordre polític ni 
sentimental, amb els esdeveniments de Norman-
dia, de maig a juny de 1893, a propòsit de la pre-
sència a Caen dels Girondins que no dibuixaven 
d’altre escenari que el marc on havia de madurar 
una dona de vint anys, l’anomenada Judith nor-
manda; tot un exponent del rotund menyspreu al 
Govern del Terror. 
   Marie Anne Charlotte Corday d’Armont va néixer 
a Saint-Saturnin des Lignerets, al departament de 
Normandia, el 27 juliol de 1768. Filla d’una família 
benestant, anada a menys, va criar-se al costat 
dels seus quatre germans en un escenari molt hu-

CARMEL·LA PLANELL

Marie Anne Charlotte Corday d’Armont, altrament la 
controvertida Charlotte Corday.

mil. Però, amb motiu de la mort de la seva mare, 
el seu progenitor, aclaparat per la misèria, va re-
soldre internar-la al costat de les seves germanes 
al Monestir de Caen. Més endavant, en una de les 
habituals sessions informatives del convent, va te-
nir ocasió de descobrir la convulsa situació política 
que s’endevinava arran de l’esclat revolucionari de 
1789; i, com a conseqüència del tempestuós tan-
cament dels convents, es va veure de cop i volta al 
carrer i desproveïda de recursos. Emperò, va ser 
una parenta seva, Mme. de Bretteville, una dona 
d’esperit liberal, qui va acollir-la i va participar-li del 
privilegi d’accedir a lectures de grans mestres del 
pensament i autors que presentaven l’amor a la pà-
tria en tant que una causa justificada per al sacrifici.
   Amb un ideari polític i social proper al republi-
canisme aviat va interessar-se pels conflictes que 
agitaven el dia a dia de tot França; i no va tardar a 
perseguir a tothora la veritat i la justícia en defensa 
dels drets socials i, sobretot, de les causes patriòti-
ques. En aquest context, no va dubtar a considerar 
un incontestable malbaratament de vides humanes 
la llista d’un nombrós batalló de voluntaris reclutat 
per un govern cada cop més tirànic. Charlotte, tan 
sols imaginar l’imminent bany de sang que, de la mà 
del líder jacobí, Joan Pau Marat semblava anunci-
ar-se, va decidir-se el 7 de juliol de 1793 anar-se’n 

a París per a demanar 
audiència amb el polí-
tic jacobí. Tanmateix, 
va canviar de tàctica 
en no ser rebuda per 
Marat; i, atès que la lli-
bertat d’un poble era la 
seva causa, aquell títol 
de justiciera li va ator-
gar el dret a exercir a 
la seva manera el seu 
patriotisme, servint-se 
d’una intel.ligent maniobra per accedir a la seva 
morada i assassinar-lo. 
   Al capdavall, serenament orgullosa de la seva ac-
ció -sense amagar-se ni fugir- va acceptar la seva 
reclusió a la presó de la Conselleria, i fins a l’últim 
respir va exhortar al poble de França a enderrocar 
la tirania. I sense cap retorn, sense cap religió, re-
butjant la intervenció d’un sacerdot, així com cap 
perdó a canvi de demència; només amb el pretext 
d’una carta a un amic, va deixar un testament es-
piritual de senzilles paraules que la distingia des 
d’una pau elevada com a una enamorada de la lli-
bertat que havia complert amb la pàtria.
   Charlotte Corday va morir a la guillotina el 17 de 
juliol de 1793.

Entre nosaltres

TEATRE / LA VEU

Marcel Gros posa en escena 
Paperipècies al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu; la funció serà 
el proper diumenge dia 19 de 
gener, a les 6 de la tarda. Les 
entrades són a 5 € i a 4 € per 
als socis de Xarxa. La venda 
d’entrades és al vestíbul de 
l’Ateneu, el dissabte de 7 a 8 
del vespre i el diumenge des 
d’una hora abans de l’inici de 
l’espectacle. La Xarxa ha pro-
gramat, a més, Argot Teatre 
(Ot el Quixot - 2 de febrer), La 
sireneta de Festuc Teatre (16 
de febrer), El Petit Príncep de 
N54 produccions (16 de març) 
i La crica que portarà Circ a 
caldo (30 de març).

Un pallasso molt estimat
Marcel Gros (Manresa, 1957) 
és un dels pallassos catalans 
més prestigiosos de casa nos-
tra (menció d’honor al Festival 
de Pallassos de Cornellà). 
Barreja de clown, bufó i show-
man, fa prop de 35 anys que 
volta pels escenaris. Fou can-
tant de l’Orquestra Mandarina i 
va formar part del grup de tea-
tre de carrer El Setrill entre els 
anys 1980 i 1984. L’any 1984, 
juntament amb Atilà Puig i 
Jordi Girabal va crear la com-

panyia Teatre Mòbil. Fou des-
prés d’un seminari amb Willi 
Colombaioni que va prendre 
contacte amb les tècniques de 
circ i va descobrir la seva veri-
table vocació: el clown (el pa-
llasso). Aprofundí en aquestes 
tècniques amb Pierre Byland 
i Philippe Gaullier. Des de 
1991 ha treballat en solita-
ri i ha realitzat un gran nom-
bre de muntatges. Les seves 
són obres de creació pròpia 
i la majoria dels espectacles 
s’han pogut veure a Igualada: 
Meravellosament boig;  Mira, 
mira!;  Llunàtic;  Fenomenal 
(premi Rialles 98, Òmnium 
Cultural); Cap problema;  De 
cap a peus;  Marcel Sol,  Ca-
lidoscòmic;  Giralluna (un dels 
espectacles més votats pel 
públic, Mostra Igualada 07 i 
premiat com a millor especta-
cle temporada 07-08 a Palau-
Solità i Plegamans);  Inventari 
(Premi al Millor espectacle de 
la Mostra de Teatre d’Igualada 
08);  L’embolic (estrenat a la 
Mostra d’Igualada 2010); Mi-
nuts (un dels espectacles més 
votat pel públic, Mostra Igua-
lada 2011). També ha treba-
llat per al públic adult: Millors 
moments, Standby (premi al 
millor espectacle de sala, Fira 
de Teatre de Tàrrega 2000);  

Vibracions (Seleccionat per el 
Projecte Alcover 2004);  Cade-
na privada (coproducció amb 
el Teatre de l’Aurora d’Igua-
lada). A més d’intervencions 
setmanals a Paral.lel de TV3 
( 98/99), i a Cosas que Impor-
tan de TV1 (99/2000).
La Setmana del Pallasso Va-
llèsclown, de Castellar del 
Vallès, li va atorgar el Sabatot 
alegre 2012, un reconeixe-
ment que atorguen els matei-
xos pallassos. Després d’una 
gira per Castella-La Manxa 
2012, el públic li atorgà el 
premi al millor espectacle per 
la seva proposta La gran A...
ventura.

“Paperipècies” 
Marcel Gros va estrenar Pa-
peripècies a la 24a edició de 
La Mostra d’Igualada. Fira de 
teatre infantil i juvenil. El títol 
fon les paraules paper i peri-
pècia. És amb aquest paper 
que el pallasso manresà em-
bolica els seus somnis. Fa 
grans les coses petites i sem-
bla que vulgui recordar-nos 
que “molt sovint és més bonic 
jugar amb un tros de paper o 
la caixa d’una joguina que no 
pas amb la joguina en si”. Un 
viatge oníric i de fantasia. 
Com diu el Marcel: “Tot co-

mença quan s’apaga la llum…. 
Viatjant damunt d’un núvol, el 
Marcel arriba a “Paperipècia”, 
un lloc inventat on tot pot ser, 
perquè tot és de paper… Allà 
coneix en “Paperipet”, el pre-
sentador impresentable, que 
el portarà a viure sensacions 
i emocions…  En Marcel es 
convertirà en el “Mag Arrufes” 
que amb el seu amic el conill 
Sebastià faran “Paperimàgia”. 
A bord d’una nau intergal-
làtica  arribarà al planeta on 
viu el  “Marcià Nitu” i els seus 
platets voladors… En un vai-

Marcel Gros porta “Paperipècies” a 
l’Ateneu

xell, viatjarà pel mar de dub-
tes, arribarà a l’illa tropical on 
hi ha la selva musical i trobarà 
el “Trompeta-saurus”… quin 
desconcert!  Tot això i molt 
més…. a “Paperipècia”, … on 
tot el que passa sembla un 
somni…  i potser ho és!. Nor-
malment els somnis es veuen 
amb els ulls tancats, però a 
“Paperipècia”, s’han de tenir 
els ulls ben oberts perquè so-
miarem desperts…”  
Un espectacle per anar a veu-
re amb tota la família.
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CULTURA / LA VEU

L’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) d’Igualada, el Museu 
de la Pell, la Biblioteca Cen-
tral i el Programa de Millora 
del Barri de Sant Agustí, im-
pulsen novament i de mane-
ra conjunta una programació 
cultural adreçada al públic 
familiar que es va iniciar el 
gener de 2012.
Cultura en Família és un 
conjunt de propostes diverti-
des i amenes que utilitzen la 
cultura com a element lúdic 
i formatiu i que s’adrecen a 
totes les edats, especialment 
als més petits de la família, 
incloent una oferta cultural 
variada que vol acostar la 
cultura a tothom. Així doncs, 
els diumenges de gener a 
juny hi haurà un ventall ampli 
d’activitats: des de cinema fa-
miliar en català fins a contes, 
passant per teatre, tallers, o 
visites guiades, entre altres. 
Propostes per fer a Igualada, 

adreçades a tota la família i 
que ofereixen la possibilitat 
de compartir coneixements 
i experiències entre pares i 
fills.
El programa inclou la pro-
gramació estable de teatre 
infantil que organitza l’asso-
ciació La Xarxa d’Igualada, 
una nova edició de La Mostra 
i un nou programa cinemato-
gràfic que s’encetarà al mes 
de febrer al Teatre Municipal 
l’Ateneu, Cinema Infantil en 
Català (CINC). Complementa 
la resta de diumenges amb 
propostes didàctiques, d’ac-
cés lliure i gratuït, que tindran 
lloc majoritàriament al Museu 
de la Pell com a equipament 
dinàmic i generador d’activi-
tats culturals a la ciutat.
Entre les propostes més in-
teressants, destaca el taller 
Bossa bella per Carnestoltes 
el 23 de febrer. A banda, el 
diumenge 26 de gener es po-
drà confeccionar una agenda 

Cultura en Família recull una vintena de propostes culturals i 
de lleure a Igualada fins al mes de juny

decorada al gust amb colors, 
estampats i textures. Al mes 
de maig, el Museu estrena-
rà el nou Espai petit, on els 
més menuts podran jugar, lle-
gir i passar una bona estona 
de lleure. El plat fort serà la 
presentació de l’espectacle 
Tripula. Un altre viatge, de la 
companyia Farrés Brothers, 
que presentaran a l’Escorxa-
dor la seva darrera creació, 
que es desenvolupa dins d’un 
iglú de vent. Aquesta repre-
sentació serà gratuïta, però 
caldrà reservar l’entrada per 
telèfon al Museu de la Pell. La 
darrera activitat, l’1 de juny, 
permetrà saber Com vivien 
els romans? a partir de les 
restes arqueològiques de la 
vil·la romana de l’Espelt, amb 
animadors i amb l’arqueòleg 
que va dirigir les excavaci-
ons, Jordi Enrich. El progra-
ma complet es pot consultar 
al web www.igualada.cat.

Més de quatre-centes per-
sones omplien l’Església 
de Santa Maria diumenge 
passat per escoltar Bach i 
Haendel interpretats pels  
cors igualadins Exaudio i 
Cor d’Homes d’Igualada, 
l’Orquestra Terres de Marca 
i els solistes Ulrike Haller, 
Carles Prat i Tomàs Maxé,  
sota la direcció de Daniel 
Mestre. 
Un concert amb gairebé un 
70 % de participació igua-
ladina (músics i director in-
closos) que, ens atreviríem 
a dir, no té res a envejar  a 
d’altres concerts del nostre 
país, compromesos més 
amb figures carismàtiques 
que no pas amb l’essència 
de la música. 
El concert s’obria amb uns 
comentaris clarificadors, 
molt encertats i escaients 
per uns, i  que vam agra-
ir enormement, però ex-
cessivament extensos per 
d’altres, sobretot pels que 
romanien drets i inquiets al 
fons de l’estança delerosos 
que la música brollés més 
que de saber-ne els secrets.  
I aviat brollà la cantata BWV 
84 de Bach,  amb la veu 
d’Ulrike Haller, segura, po-
tent i sensual, des de dalt 
del cor i projectada en pan-
talla a baix, després d’una 

introducció orquestral sorpre-
nent però encara tímida; una 
cantata gairebé per a soprano 
solista que es clou amb el co-
negut coral “Vos sou senyor 
ma fortalesa”, que a més de 
quatre excantaires d’alguna 
escadussera coral ens va 
fer posar la pell de gallina tot 
sentint aquesta munió de jo-
ves cantaires que assoleixen 
nivells extraordinaris. Segui-
dament la cantata BWV 61, 
molt més variada de color i 
de participació dels cantants 
solistes ens va donar l’oca-
sió d’escoltar Tomàs Maxé i 
Carles Prat, amb veus, si bé 
menys impactants i sòlides, 
però no menys expressives, 
belles i càlides. La primera 
part es cloïa amb el famós 
coral “Jesus bleibet meine 
freude” on l’orquestra i l’oboè 
solista ens feien gaudir del 
cèlebre tema, acoblant-se de 
meravella i  mostrant tots ells 
una consolidació important 
com a formació.  
El concert va tenir una sego-
na part més decantada cap 
a Haendel, doncs vam poder 
escoltar tres moviments del 
Messies, precedits per l’ària 
de baix de l’Oratori de Nadal 
de Bach encara, acompanya-
da per l’orquestra i un arriscat 
trompeta piccolo. Aquesta 
segona part es va interpretar  

davant el públic  d’acord amb 
la manera com va estrenar 
Haendel el seu Messies a Du-
blín, ell mateix dirigint-lo des 
del clave. Si bé aquí seguia 
dirigint-lo Daniel Mestre, amb 
fermesa i mestratge, Jonatan 
Carbó, professor d’orgue de 
l’Escola de Música, que havia 
interpretat l’orgue al cor a la 
primera part, ara demostrava 
com també dominava el cla-
vecí amb escreix.  Els tres so-
listes van seguir delint el pú-

blic  amb les seves precioses 
veus i van ser àmpliament 
ovacionats sobretot l’iguala-
dí Carles Prat que ja compta 
amb un grapat d’incondicio-
nals admiradors.  L’esclat fi-
nal va venir amb el conegut 
Al·leluia de Haendel. Un final 
de festa esplendorós, amb 
cors, orquestra i solistes per 
deixar-nos bocabadats. Les 
ovacions finals van d’una efu-
sivitat extraordinària. Un bis 
amb el “Jesus bleibet meine 

FIDEL ZARLINO

Un concert d’alta qualitat
Festival Ànima: “Bach & Händel. Advent i Nadal”

freude” va acabar d’arrodo-
nir la vetllada. 
Amb aquest concert ens 
n’adonem  que no hem pas 
de sortir molt lluny de casa 
nostra per escoltar la mú-
sica com cal, al nivell de 
moltes formacions europe-
es, amb excel·lents músics 
i intèrprets i amb un director 
d’alta volada. Felicitats per 
la iniciativa. Serem capaços 
de conservar  el que tenim 
a Igualada?

FOTO: Joan Guasch
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Només un anunci. Produc-
ció: Companyia Guanyadora. 
Autor: Alberto Ramos. Direc-
ció: Carles Mallol. Amb: Roger 
Cantos, Marta Corral, Alícia 
Puertas i Joan Sureda. Teatre 
de l’Aurora. Dissabte, 11 de 
gener.

   Alberto Ramos ha espremut 
els seus coneixements com 
a dramaturg, guionista i pu-
blicista per donar llum a una 
comèdia amb tocs de thriller 
que toca el crostó a l’imperi de 
la publicitat. I no hi té relació 
directa, però en certs aspec-
tes recorda l’exitós El mètode 
Grönholm de Jordi Galceran. 
   A Només un anunci, veiem 
com tres consumidors po-
tencials participen d’un test 
(un focus group) per decidir 
el guió amb què finalment es 
vendrà un producte. Aquest és 
el punt de partida de l’espec-
tacle, que anirà in crescendo 
durant l’hora llarga de funció, 
enganxant el públic fins a un 
desenllaç totalment inesperat 
en la situació inicial. 
   Sens dubte, la joia de la 

NÚRIA CAÑAMARES

Una trama delatadora

corona se l’endú la trama: 
àgil, sorprenent i captivadora. 
Malauradament, però, i segu-
rament pel seu notori encert, 
aquesta mateixa trama delata 
alguns fragments que no es-
tan a la mateixa alçada. Humor 
fàcil i desgastat, rèpliques pre-
visibles i escenes prematures 
que expliquen més del comp-
te contrasten amb la brillantor 
de l’argument, deslluint-lo un 
mica. Tot i això, la proposta té 
prou força per superar aquests 
sotracs i mantenir la complicitat 

amb el pati de butaques.
   El muntatge, que va ser fi-
nalista del premi Quim Masó 
2013 que impulsa la produc-
ció i exhibició de projectes te-
atrals en llengua catalana, va 
estrenar-se el passat mes de 
novembre al Teatret d’Espar-
reguera, en el marc del Festi-
val LOLA del Baix Llobregat. 
Després de les tres represen-
tacions al Teatre de l’Aurora, 
ancorarà a la SalaFlyHard de 
Barcelona on, segurament, 
determinarà el seu futur.

Notes teatrals

EXPOSICIONS / LA VEU

L’Hospital Sagrat Cor de Ger-
manes Hospitalàries presenta 
aquest dies a Igualada una ex-
posició itinerant amb motiu del 
50è aniversari de l’Entitat. La 
mostra es pot visitar a l’Espai 
Cívic de la ciutat en horari de 
dilluns a divendres de 9 a 13.30 
h i de 15 a 22 h i els dissabtes 
de 9 a 14 h i de 16 a 21 h, fins al 
31 de gener de 2014.
L’acte d’inauguració, que va 
tenir lloc dilluns a l’Espai Cívic, 
va estar presidit per Fermí Cap-
devila, regidor de Sanitat i Salut 
Pública de l’Ajuntament d’Igua-
lada, i pel Dr. José Antonio Lar-
raz, director mèdic de l’Hospi-
tal Sagrat Cor. Així mateix, va 
comptar amb la presència de 
nombrosos usuaris i familiars 
del Centre de Salut Mental In-
fantojuvenil (CSMIJ) de l’Anoia.
Segons Joan Beumala, psicò-
leg clínic del CSMIJ de l’Anoia, 
la relació entre l’Hospital Sagrat 
Cor i la comarca de l’Anoia es 
remunta al naixement del Cen-
tre Sanitari ara fa 50 anys. “Així, 
l’Hospital era i segueix sent en 
l’actualitat la unitat de referèn-
cia de les urgències psiquiàtri-
ques, hospitalització d’aguts, 
subaguts, mitjana i llarga esta-
da del territori”, explica.
Pel que fa a la població infanto-
juvenil amb problemes de salut 
mental, a partir de l’any 1992, 
era atesa a l’Hospital Sagrat 
Cor. “Tres anys més tard es va 
fer un pas endavant per millorar 
el servei prestat a aquest col-
lectiu i professionals del centre 
de Martorell ens desplaçàvem 
fins a l’Hospital d’Igualada per 
atendre els pacients”, afirma 
el Dr. Beumala. Però no va ser 
fins l’any 2005 quan es va cons-
tituir el Centre de Salut Mental 
Infantojuvenil (CSMIJ) de l’Ano-
ia. Aquest fet, segons l’especia-
lista, marca un punt d’inflexió, ja 
que es dota el centre amb uns 
recursos que possibiliten, d’una 
banda, l’atenció als infants i 
adolescents i, de l’altra, dur ter-
me un treball en xarxa “impres-
cindible” per a l’assistència de 
determinats casos.
Sobre l’exposició itinerant 
d’Igualada L’exposició està 
composta per 13 plafons, que 
recullen un resum de la història 
i el present de l’Hospital Sagrat 
Cor i dels serveis d’hospitalit-
zació en salut mental que posa 
a disposició de la comarca de 
l’Anoia i, d’altra banda, de l’ac-
tivitat que realitza el CSMIJ de 
l’Anoia.
La mostra s’ha traslladat a tots 
aquells territoris de referència a 

nivell assistencial de l’Hospital 
Sagrat Cor. Així, Igualada és 
l’últim destí de l’exposició itine-
rant abans de retornar al seu 
lloc d’origen, a Martorell.

Sobre Germanes Hospitalà-
ries
L’Hospital Sagrat Cor de Mar-
torell és un centre assistencial 
que ofereix atenció hospitalària 
en salut mental i sociosanitària, 
i disposa de més de vint equi-
paments comunitaris repartits 
pel territori català.
Aquests centres estan gestio-
nats per la Congregació de les 
Germanes Hospitalàries del 
Sagrat Cor de Jesús, fundada 
el 1881 per Sant Benito Menni, 
membre de l’Orde de Sant
Joan de Déu, Sor María Jose-
fa Recio i Sor María Angustias 
Giménez Vera. Els tres funda-
dors van sentir la necessitat de 
crear una Institució que donés 
resposta a la situació d’aban-
donament sanitari i d’exclusió 
social que vivien les persones 
amb problemes de salut men-
tal de l’època, especialment les 
dones. El primer centre es va 
fundar a Ciempozuelos,  pocs 
quilòmetres de Madrid.
Des d’aleshores, l’obra de la 
Congregació s’ha estès per tot 
el món i avui dia l’Acció Hospi-
talària està present a 26 països 
d’Europa, Amèrica, l’Àsia i l’Àfri-
ca. En total, més de 1.100 religi-
oses i uns 8.000 col·laboradors 
seglars fan possible la implan-
tació i el desenvolupament de 
la missió apostòlica de les Ger-
manes Hospitalàries per tot el 
món.
La presència de les Germanes 
Hospitalàries en Catalunya es 
remunta a 1888, any de la fun-
dació del Asilo de Sant Rafael, 
avui transformat en Hospital 
General. El 1895 es van fer càr-
rec del Psiquiàtric de Sant Boi 
i, successivament, van crear 
altres centres. Actualment, la 
Província de Barcelona ges-
tiona sis entitats hospitalàries 
a Catalunya i Aragó: l’Hospi-
tal Sant Rafael (Barcelona); el 
Complex Assistencial en Salut 
Mental Benito Menni (Sant Boi 
de Llobregat); Hospital Sagrat 
Cor (Martorell); l’Hospital Mare 
de Déu de la Mercè (Horta); el 
Centre Psicopedagògic Mare 
de Déu de Montserrat (Caldes 
de Malavella) i el Centre Neu-
ropsiquiàtric Nuestra Señora 
del Carmen (Garrapinillos, Za-
ragoza). Al mateix temps, de to-
tes aquestes institucions depèn 
una àmplia xarxa de dispositius 
assistencials comunitaris.

L’Hospital Sagrat Cor presenta 
a Igualada una exposició 
fotogràfica amb motiu dels 
seus 50 anys de vida

CULTURA / LA VEU

La primera sessió del trimes-
tre i de l’any va començar amb 
força dilluns passat a l’AUGA, 
a càrrec de Toni Olivé. Amb la 
conferència “Tornarà la ma-
nufactura a Occident?”, l’eco-
nomista igualadí va analitzar 
la reindustrialització a nivell 
global i local, davant l’aten-
ta mirada d’uns quatre-cents 
assistents al Teatre Municipal 
l’Ateneu.
Olivé va descriure els punts 
a favor i en contra d’aquest 
possible retorn de la indústria 
a Europa i, com és natural, a 
l’Anoia. El doctor en direcció 
d’empreses i professor de 
l’IQS (Universitat Ramon Llull) 
va explicar els parers i pronòs-
tics de personalitats i mitjans 
de tot el món. El possible re-
torn de la indústria és, de fet, 
la pregunta que més interessa 
els Estats Units des de l’any 
passat.
El ponent va enumerar els 
condicionants perquè la pro-
ducció industrial pugui retor-
nar a l’estat espanyol. I com 
el públic va deduir, actualment 
no se’n compleix pràcticament 
cap. Lluny d’aquests requisits, 
disposar del preu de l’electri-
citat industrial més car d’Eu-

ropa. En ironitzar sobre els 
directius de les companyies 
elèctriques, Olivé va rebre 
un espontani i sonor aplaudi-
ment. El professor també va 
exposar les noves formes i 
nous llocs de treball nascuts 
d’avenços mecànics, neumà-
tics, informàtics, mèdics i ci-
entífics. Ho va fer a partir de 
diversos exemples, com la 
robòtica i l’automatització, o la 
fabricació additiva basada en 
la impressió 3D.

Toni Olivé explica els reptes de la 
reindustrialització a l’AUGA

Dilluns vinent, música amb 
Sons Exquisits
L’espectacle “debachallach” 
a càrrec de Sons Exquisits 
protagonitzarà dilluns vinent 
la sessió de l’AUGA. Aquest 
grup fundat el 2005 presen-
tarà melodies diverses acom-
panyades de textos que des-
criuen la societat actual. Per 
a més informació es pot con-
sultar el programa trimestral al 
web  www.auga.cat.



El Parc Natural de l’Albufera de València, altrament 
“al-buhayra” o petita mar, en àrab, ubicada cap al sud 
de l’Horta valenciana i a tocar amb la Ribera Alta, és 
el  paratge humit i un dels més grans tresors del País 
Valencià, que el 1986 va ser  declarat Parc Natural i Ai-
guamoll d’interès internacional. L’Albufera i el seu en-
torn, doncs, conformen un paradís natural d’excepció, 
on la vida, els costums i les tradicions giren al voltant 
d’unes generoses aigües interiors a punt de fer mix-
tura amb aquelles de la Mediterrània, de la part de 
llevant. L’altra banda, cap a ponent i amb la mirada 
al sud, és travessada per unes sèquies i canaletes que 
no escombren la sensualitat d’algunes goles a tocar 
de les embocadures de Pujol i del Perelló, si bé són un 
punt de referència per a uns excel.lents fruits del mar.
D’un primer cop d’ull, aquest, que és el llac més gran 
de l’Estat espanyol, se’t presenta amb un esplèndid 
semblant dibuixat per una línia harmònica i per-
pètua d’aigua, només interrompuda pels arrossars 
i uns generosos sequiols i canals. Al seu entorn, tot 
és una amable successió de camins que penetren i 
s’abandonen en la llunyania d’un secular i bellíssim 
espectacle de serenes horitzontalitats; una de les zo-
nes humides on les seves riques aigües han estat des 
de dies immemorials  l’aliment dels pescadors i dels 
cultivadors de l’arròs. 
Un encisador recorregut amb barca des de 
l’embarcador del carrer del Sant Crist de la Salut et 
porta a vorejar la sèquia del Palmar en direcció sud, 
passant pels embarcadors de les poblacions veïnes, 
tot acompanyant-te per damunt d’unes aigües entre 
blavoses i verdoses, amb aparences argentades als 
extrems, fins al mateix poblat del Palmar. Aquí, et fas 
teu aquell escenari que va inspirar nombroses obres 
de Blasco Ibáñez, entre els límits municipals de Sueca 
i Sollana, a un pas de la muntanyeta dels Sants de la 
Pedra, l’única elevació de la zona, amb funcions reli-
gioses i una destinació inexcusable per a unes vistes 
panoràmiques. Més enllà, una altra parada obligada 

és aquella que et suggereix apropiar-te de la sorpre-
nent arquitectura de cases, com la de Baldoví; en una 
perpetua dansa damunt les aigües. 

Qualsevol època de l’any és prou agradosa per a deixar-
te abandonar en la percepció que camines sobre de les 
aigües, en mig d’un paisatge d’aiguamolls i arrossars 
que alberga la saludable convivència d’una fantàstica 
biodiversitat de fauna i flora, on mereix una especial 
atenció la garsa reial. Emperò, esperar la caiguda del 
dia des del mirador de la caseta del pescador, amb les 
tonalitats rogenques del capvespre, és una de les expe-
riències més evocadores d’aquest racó de món.

Avui, una considerable ocupació de part del territo-
ri natural ha fet que gran part de l’espai dunar s’hagi 
vist força afectat, alhora que en èpoques de sequera 
les aportacions hídriques minven, mentre que se li su-
men els greus problemes d’una caça i una pesca indis-
criminades. Carreteres, tràfic i tota mena d’activitats 
humanes completen el cercle d’amenaces a les quals 
cada cop es veu més sotmesa L’Albufera, en una eter-
na i controvertida lluita per a preservar la natura.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

L’Albufera de València, un evocador racó de món.Arquitectures i veïnatges

EXPOSICIONS / LA VEU

Ahir dijous, dia 16, s’inaugura-
va a la sala d’exposicions de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps l’exposició “La mà-
gia de l’espectacle” a càrrec 
de Carles Morreres, qui de fa 
anys es dedica a la fotografia 
i ha conreat des de reportatge 
social fins a retrat, passant pel 
paisatge o les reproduccions 
d’obres d’art.

En aquesta ocasió Morreres 
presentarà una selecció dels 
seus treballs fotogràfics més 
recents relacionats amb l’es-
cenari musical, fotografies de 
coneguts artistes i grups mu-
sicals, com la Beth, Gossos, 
Mishima, Manel, Mazoni, en-
tre d’altres.
L’exposició es podrà visitar 
fins al dia 13 de febrero.

Exposició de fotografies de 
Carles Morreres a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps

Dimecres es presenta 
el llibre de poesia 
“Fragments d’una 
pedra”

LLIBRES / LA VEU

El proper dimecres dia 22 a la 
Biblioteca Central d’Igualada, 
tindrà lloc la presentació del 
llibre de poesia “Fragments 
d’una pedra”, del poeta San-
ti Borrell. Aquest és el segon 
llibre de l’escriptor després de 
l’èxit de “Els dies a les mans”, 
considerat un dels fenòmens 
editorials poètics de la tempo-
rada 2010-11. L’acte serà a les 
7 de la tarda.

CULTURA / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igua-
lada obre durant el mes de 
gener una sala d’estudi adre-
çada als estudiants universi-
taris que preparen els seus 
exàmens. La sala, situada a la 
segona planta, funcionarà els 
dissabtes 11, 18 i 25 de gener, 
de 16 a 20:30h, amb capaci-
tat per una vuitantena de per-
sones. Aquesta iniciativa vol 
donar resposta a la necessitat 
dels estudiants de disposar 
d’un espai les tardes dels dis-
sabtes en època d’exàmens.
Aquesta sala serà només per 
a estudiar i els usuaris dispo-
saran de connexió Wi-Fi, però 
no hi haurà servei de biblio-
teca: ni préstec, ni ofimàtica, 
ni servei d’informació. L’afo-
rament de la sala és limitat i, 
per tant, no es podran reser-
var llocs d’estudi per a altres 
persones, ni ocupar un lloc o 
absentar-se més de trenta mi-
nuts.

La nova sala d’estudi de la 
Biblioteca Central reforçarà, 
doncs, l’ampliació horària que 
fa, com cada any, la bibliote-
ca de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada en les mateixes 
dates. La Teneria amplia el 
seu horari entre els dies 7 de 
gener de 2013 i 2 de febrer 
de 2014, excepte el 28 de ge-
ner, festivitat de Sant Tomàs 
d’Aquino.
Aquesta biblioteca estarà 
oberta de dilluns a divendres, 
de 10 a 14h i de 15 a 22h. Els 
dissabtes l’horari serà de 10 a 
14h i de 15 a 20h i, finalment, 
els diumenges, la biblioteca 
obrirà de 10 a 14h.
L’ampliació d’horaris en amb-
dues biblioteques respon a la 
voluntat dels departaments 
de Promoció Cultural i d’En-
senyament i Universitats de 
l’Ajuntament, en col·laboració 
amb els dos equipaments, 
d’oferir espais d’estudi en èpo-
ques d’exàmens.

La Biblioteca Central 
d’Igualada amplia horaris de 
cara als exàmens de gener

47
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de gener de 2014Cultura



48
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de gener de 2014 Cultura
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El 2014 comença a Canal Ta-
ronja Anoia amb l’estrena d’un 
nou programa titulat “El Debat 
de la Setmana” on cada dime-
cres a la nit es posarà damunt 
de la taula un tema de l’actua-
litat política, social, econòmica 
o cultural d’Igualada i la co-
marca per ser debatut a fons. 
El presentador del programa 
és el periodista igualadí Jordi 
Cuadras i serà l’encarregat de 
conduir aquest nou espai te-
levisiu d’una hora de durada 
que comptarà amb dues parts: 
un cara-cara inicial sobre el 
tema i una tertúlia posterior 
per valorar la qüestió.
El programa s’estrenarà 
aquest proper dimecres 22 de 
gener a les 21.50h. En aques-
ta primera ocasió es podrà se-
guir un debat sobre si el tèxtil 
torna o no a Igualada i a l’Ano-
ia amb les intervencions, a la 
primera part, del gerent de Fa-
gepi, David Garcia, i del doc-
tor en direcció d’empreses i 
exdirectiu del tèxtil, Toni Olivé. 
A la segona part, els convidats 
seran la regidora de Dinamit-
zació Econòmica de l’Ajun-
tament d’Igualada, Àngels 
Chacón; el consultor d’empre-
ses tèxtils, Xavier Fabregat; 
la representant a l’Anoia de 
CCOO, Alfonsa Santiesteban; 
i el consultor de màrqueting 
expert en retail, Pep Valls.
“El Debat de la Setmana” vol 

convertir-se en l’escenari del 
debat setmanal de l’actualitat 
d’Igualada i de l’Anoia i vol fer 
possible el debat i la confron-
tació d’idees sobre els temes 
que afecten la ciutat i la co-
marca a través de la veu de 
les persones expertes i que 
poden donar arguments di-
versos des dels seus diferents 
punts de vista. El programa, a 
més d’emetre’s cada dimecres 
als voltants de les 10 de la nit, 
també es repetirà el dijous a 
les 11 del matí i en altres dies i 
moments. A més, es penjarà a 
Internet i té presència a Twitter 
amb el perfil @Debat_Setma-
na. Aquest espai s’uneix a la 
resta de programes que Canal 
Taronja Anoia ja té en antena 
en aquests moments com són 
InfoTaronja (cada dia a les 
20h), Gabinet de Crisi (dijous 
a les 13h) i Targeta Taronja 
(dilluns a la 13h).

Canal Taronja estrena un nou 
programa de debats parlant 
del possible retorn del tèxtil

TRUCA I FES RESERVA: 669 485 500

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

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

Si ets LECTOR de la veu I VOLS VEURE LES últimes 
representacions DELS PASTORETS DE CALAF   

ÚLTIMS DIES!!
19, 26 de gener a les 17:30h
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F ET PORTEM AMB AUTOBÚS EL

DIA 19 DE GENER PER NOMÉS: 
     

  26€ (Adults)     17€ (nens)

MÚSICA / LA VEU

Un any més Rotary Club Igua-
lada organitza un concert be-
nèfic que dóna suport a una 
entitat o projecte social. En-
guany l’entitat rotaria, consci-
ent de la realitat i difícil situació 
econòmica que estem vivint i 
en la que cada dia augmenta 
la llista de  famílies i persones 
en situació de vulnerabilitat 
alimentaria destinarà els di-
ners que es recaptin al Banc 
de Queviures d’Igualada.
El Banc de Queviures és un 
recurs que proveeix a famílies 
del municipi d’Igualada de pro-
ductes d’alimentació bàsica, 
productes d’higiene personal i 
de la llar, bolquers i productes 
frescos i és gestionat junta-
ment per l’Ajuntament d’Igua-
lada, Caritas, Creu Roja i els 
Escolapis. 
Aquesta és la 19a. edició del 
concert Rotary Igualada, un 
concert pel servei a la comu-
nitat que cada any organitza 
Rotary Club Igualada per re-
collir fons en benefici d’alguna 
entitat social o cultural.
“Joan Chamorro Quartet & 
Sant Andreu Jazz Band”, se-
ran doncs els encarregats 
d’engrescar igualadins, ano-
iencs i forans a omplir de gom 
a gom, el diumenge 26 de ge-
ner el Teatre de l’Ateneu. Les 
entrades oscil·len entre els 20 

i 30 euros i es poden comprar 
a L’Art de La Llum a la Rambla 
Sant Isidre.
El concert constarà de dues 
parts. Una primera en la que 
es podrà escoltar Joan Cha-
morro Quartet amb Ignasi 
Terraza, Josep Trave i Esteve 
Pi, amb les veus de Andrea 
Motis, Eva Fernandez i Maga-
lí Datzira, i la segona amb la 

Concert benèfic del Rotary Club 
amb Joan Chamorro Quartet & Sant 
Andreu Jazz Band

Sant Andreu Jazz Band, una 
banda de música de jazz, for-
mada per joves (entre 7 i 18 
anys) sota la direcció musicals 
d’en Joan Chamorro.
Serà una immillorable ocasió 
per gaudir en directe del jazz 
més jove, i encomanar-nos 
l’alegria i entusiasme que es 
desprèn a ritme de swing. 
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TRES TOMBS
- Igualada 
Ofici solemne de Sant Antoni 
Abat.
Divendres a les 11 del matí a la 
Basílica de Santa Maria.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de cant coral a càrrec 
de la Coral de Santa Maria amb 
motiu del seu 75è aniversari.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre 
al Museu de la Pell d’Igualada.

DISSABTE 18

PATITROBADA
- Igualada 
Vine a jugar a l’Ateneu.
Dissabte, a partir de les 10 
del matí al vestíbul de l’Ateneu 
Igualadí. 

TEATRE. “UN AIRE DE FAMÍ-
LIA”
- Igualada 
La mare i dos fills casats. A un 
li han anat bé les coses, a l’al-
tre no tant. També hi ha un filla, 
una soltera ferotge.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONCURS DE TEATRE
- Piera 
Acte de lliurament dels premis 
del 37è. Concurs de Teatre 
Amateur de Piera.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Foment.

DIUMENGE 19

TRES TOMBS
- Igualada 
Típics tres Tombs d’Igualada 
amb el recorregut habitual.
Diumenge, a les 12 del migdia 
pels carrers d’Igualada.

TEATRE. “PAPERIPÈCIA”
- Igualada 
Xarxa Igualada presenta 
aquest espectacle per a tots 
els públic del pallasso Marcel 
Gros.

Gendra i Mariano Bas.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE. “ELS PASTORETS”
- Calaf 
Nova representació dels Pasto-
rets de Calaf.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda 
al Casal de Calaf.

TEATRE. “EL REI DE CASA”
- Vilanova del Camí 

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“Debachallach / Sons exqui-
sits”, explica el seu punt de vis-
ta sobre la societat, amb melo-
dies. Conferència organitzada 
per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Igualada 
Trobada de persones amb un 
nivell mitjà d’anglès que han 
llegit el mateix llibre: “Do An-
droids Dream of electric She-
ep?” de Phillip K. Dick.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMARTS 21

ADONA’T. COMPARTEIX EX-
PERIÈNCIES
- Masquefa 
A càrrec de Laia Pascual, co-
ach certificada per Asesco 
‘Adona’t. Comparteix expe-
riències’ és un nou projecte 
que engega la Biblioteca amb 
diferents col•laboracions per 
tal de crear un espai on conèi-
xer, compartir, experimentar, 
aprendre...
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Masquefa.

DIMECRES 22

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del poemari de 
Santi Borrell i Giró, amb la pre-
sència de l’autor. L’organitza: 
IMC-Biblioteca Central d’Igua-

lada.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 23

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Tertúlia per a persones adultes 
que han llegit el llibre de D. J.  
Salinger “El vigilant al camp de 
sègol”-
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

MÚSICA
- Igualada
Concert amb el grup de mú-
sica electrònica  Balago  que 
presentarà el seu últim treball 
“Darder”.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues. 

CONFERÈNCIA. “ANÀLISI 
DELS SOMNIS”
- Piera
Mitjançant els somnis també 
es processa informació experi-
mentada en el món extern, es 
reflecteix la pròpia personalitat, 
es revelen desitjos, assumptes 
pendents... En Darío Nogués 
ens ho explica.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

ANEM AL TEATRE
- Vilanova del Camí 
Sessió de teatre per a les es-
coles a càrrec de la companyia 
2 princeses barbudes que pre-
senten “Cançons i rimetes”.
Dijous al centre polivalent de 
Can Papasseit.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

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

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

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

OASI
Pasqual Adolfo i Blanca Soler.
Gravat, escultura, pintura, ce-
ràmica i tèxtil sobre el desert i 

els seu oasis. 
Del 3 al 19 de gener a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

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

BEST SELLERS PER DES-
COBRIR
El best seller literari és un llibre 
que gràcies a l’acceptació del 
públic i al nombre d’exemplars 
venuts passen a ser superven-
des. En coneixes algun d’infan-
til? El diari de Greg, Gerónimo 
Stilton, Manolito Gafotas... 
Del 2 al 31 de gener a la Biblio-
teca de Piera.

COMPOSICIONS ONÍ-

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

ELS ANIMALS I LA NA-
TURA
La Paula presenta una expo-
sició de dibuixos dels animals 
que més li agraden. L’entorn on 
viuen i la natura que els envol-
ta.
Del 3 al 31 de gener a la Biblio-
teca 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 vestíbul 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

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’ESPEC-
TACLE
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.

CARROS
Pascual Heredia Alarcón
Carros, calesses, carrosses 

i diligències fetes artesanal-
ment. 
Del 12 al 26 de gener a la sala 
d’exposicions de la Pobla de 
Claramunt.

LONDRES: EXCESSOS 
DEL TOTXO FUTURIS-
TA
Josep Balcells, Toni Malet, 
Ramon Mascaró i Josep Pi-
qué
Quatre ulls igualadins despu-
llen els nous cims habitables. 
Visions de l’arquitectura més 
innovadora a al capital londi-
nenca. 
Del 24 de gener al 9 de febrer 
a la Sal Municipal d’Exposici-
ons.

FOTOGRAFIES
L’Hospital Sagrat Cor de Ger-
manes Hospitalàries presenta 
una exposició itinerant de fo-
tografies amb motiu del 50è 
aniversari de l’Entitat. 
Fins el 31 de gener a l’Espai 
Cívic Centre.

Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

CICLE JOVENTUTS MUSI-
CALS D’IGUALADA
- Igualada 
Comença el Cicle de Joventuts 
Musicals d’Igualada sobre mú-
sica clàssica amb el concert 
“Música de cambra per a dues 
flautes travesseres” amb Jordi 

Xarxa Vilanova aposta per 
aquest espectacle de titelles 
apte per a tots els públic dels 
Farrés Brothers.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 20
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Estrena de la setmana •  El lobo de Wall Street

RAMON ROBERT.-

“Em dic Jordan Belfort. L’any 
que en vaig fer 26 vaig gua-
nyar 49 milions de dòlars i em 
vaig cabrejar moltíssim. Amb 
tres milions més hauria sortit 
a un milió per setmana”, expli-
ca el protagonista de la nova 
peŀlícula de Martin Scorsese, 
El lobo de Wall Street.
Basada en fets reals, El lobo 
de Wall Street relata les acti-
vitats professionals (en gran 
part delictives) i personals de 
Jordan Belfort ( Leonardo Di-
Caprio, de nou col·laborant 
amb Scorsese), un corredor 
de borsa novaiorquès que es 
farà d’or, guanyant una des-
comunal fortuna gràcies a 
l’engany i la pura estafa. Bel-
fort estafarà milions de dòlars 
a petits i grans inversors. La 
pel·lícula segueix l’aŀlucinant 
transformació de Jordan Bel-
fort, des que era un home 

honrat nouvingut a Wall Stre-
et fins a esdevenir un autèntic 
bandoler de les accions. 
Després de guanyar una 
enorme fortuna en un temps 
rècord, Jordan se la poleix 
de la forma més absurda en 
dones (una d’elles la seva 
pròpia, una supermodel), pas-
tilles, cocaïna, cotxes de luxe 
i un iŀlimitat desig de posse-
ir-ho tot. Mentre la seva em-
presa, Stratton Oakmont, va 
sumant beneficis, ell es lliura 
als plaers més extravagants 
i hedonistes. Alhora, la SEC 
(Comissió de Títols i Borsa ) 
i l’FBI s’acosten al seu imperi 
d’excessos.
“El llibre de Bedford en què 
es basa la peŀlícula em va fer 
pensar en Calígula en l’època 
actual”, ha explicat Leonardo 
DiCaprio, que a més de ser 
l’actor principal de la peŀlícula 
s’ha associat amb Scorsese 
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Diners i cocaïna

per produir-la. L’actor no dubta 
en comparar la vida de Jordan 
Belfort amb l’emperador romà 

més depravat, però es va que-
dar estupefacte en veure els 
desitjos desaforats de Calí-

gula traslladats a una agència 
de borsa a Wall Street dirigida 
per uns nois de Queens.

RAMON ROBERT.-

S’estrena una de les millors 
peŀlícules japoneses del dar-
rers anys, De tal padre, tal 
hijo, realitzada pel cineasta 
Hirokazu Koreeda. El perso-
natge principal és diu Ryoata, 
un arquitecte obsessionat per 
l’èxit professional. Aquest viu 
feliçment amb la seva dona i 
el seu fill de sis anys, però el 
seu món s’ensorra quan els 
responsables de l’hospital 
on va néixer el seu fill li co-
muniquen que, a causa d’una 
confusió, el nen va ser can-

Pares i fills
Estrena a Tous •  De tal padre, tal hijo

viat per un altre. Amb qui es 
quedarien uns pares si sorgís 
aquest cas?  Amb el seu fill 
natural, o amb el fill que ha 
vist créixer al seu costat du-
rant sis anys ?.
Situat en el Japó contempo-
rani, aquest commovedor 
drama familiar ha obtingut 
les millors crítiques allí on 
s’ha vist. En el darrer Festi-
val de Canes va guanyar el 
Premi del Jurat, mentre que 
el Festival de Sant Sebastià 
el recompensaria amb el Pre-
mi del Públic.  Carlos Boye-

ro, crític del diari El Pais: “Un 
admirable retrat de la infància 
i sobre l’esquinçament famili-
ar. És una peŀlícula que et fa 
sentir i pensar, una preciosa 
peŀlícula”.
      La peŀlícula fa referència 
als llaços familiars, a l’essèn-
cia de les emocions i a les 
responsabilitats d’uns pares. 
Amb enginy, encant, humani-
tat i molta emoció, Hirokazu 
Koreeda ha fet una peŀlícula 
brillant en molts aspectes. 
Banda sonora amb música 
d’arxiu de Bach i Beethoven.

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

EL LOBO DE WALL STREET
Estats Units. Cronica dramàtica. De Martin Scorsese. Amb Leonardo 
DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey i Jean Dujardin. Un corredor 
de borsa de Nova York es nega a cooperar en un cas important de frau 
de valors, en el qual estan implicats molt agents de Wall Street, les grans 
corporacions bancàries i la màfia. Basada en l’autobiografia de Jordan 
Belfort. ESTRENA

DE TAL PADRE TAL HIJO
apó. Drama. De Hirokazu Koreeda. Amb Masaharu Fukuyama i Yôko Maki.
Ryoata, un arquitecte obsessionat per l´èxit professional, viu feliçment 
amb la seva dona i el seu fill de sis anys, però el seu món s´ensorra quan 
els responsables de l´hospital on va néixer el seu fill li comuniquen que, a 
causa d’una confusió, el nen va ser canviat per un altre. ESTRENA

EL HOBITT. 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. ****

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. ***

LA LADRONA DE LIBROS
Estats Units. Drama. De Brian Percival. Amb  Geoffrey Rush, Emily Watson, 
Sophie Nélisse, Nico Liersch. Mentre viu de primera mà els horrors de la 
Segona Guerra Mundial a Alemanya, la petita Liesel troba consol robant 
llibres i compartint-los amb altres. La mateixa Mort és la narradora de 
l’història de la Lladre de Llibres i gràcies al seu humor negre i cinisme 
descobrirem el destí de Liesel i la seva família. ***

MANDELA. DEL MITO AL HOMBRE
Regne Unit / Sud-àfrica. Històrica. De Justin Chadwick. Amb  Idris Elba, 
Naomie Harris, Tony Kgoroge, Riaad Moosa, Jamie Bartlett. Aquesta cinta 
èpica recorre l’excepcional vida del personatge, des dels seus primers 
anys com a nen pastor al camp en Transkei fins a la seva investidura com 
el primer president democràtic de Sud-àfrica.. ESTRENA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: LA VIE D’ADELE

1/ LOBO WALL STREET (16 anys)
Dv. i Ds: 18:00/21:30
Dg.:11:30/18:00/21:30
Dll a Dj.: 20:30
1/ FUTBOLIN (apta)
Dll a Dj.: 18:30

2/LA LADRONA DE LIBROS (7 
anys) 
Dv.: 19:10/22:10
Ds.: 16:10/19:10/22:10
Dg.: 11:40/16:10/19:10/22:10
Dll a Dj.: 18:10/21:10

3/FUTBOLIN (apta) 
Ds.: 15:30
Dg.: 11:50/15:30
3/ 3 BODAS DE MAS (12 anys)
Dv. a Dg.: 17:30
3/MEDICO (12 anys)
Dv. a Dg.: 19:30/22:30
Dll. a Dj.: 18:00/21:00

4/HOBBIT: LA DESOLACION DE 
SMAUG (12 anys)  
Dg.: 11:30
4/AGOSTO (16 anys) en català
Dv.: 17:20/20:00/22:30
Ds. i Dg.: 17:00/19:30/22:00
Dll. a Dj.: 18:15/20:45

5/MANDELA (12 anys)
Dv.: 19/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.: 11:40/16:00/19:00/22:00
Dll. a Dj: 18:00/21:00

6/FROZEN (apta)
Dv.: 17:40
Ds.: 15:30/17:40
Dg.: 12:00/15:30/17:40
Dll. a Dj.: 17:30

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
SEPTIMO  (12 anys) Estrena a la 
comarca
Diumenge: 18:00
DE TAL PADRE, TAL HIJO (7 
anys) (Premi del Jurat al Festival 
de Cannes)
Diumenge: 19:35

6/GRAVITY 3D (12 anys) 
Dv. a Dg: 19:50
Dll. a Dj: 19:40
6/CAPITAN PHILLIPS (12 anys) 
Dv. a Dg: 21:50
Dll. a Dj: 21:40

7/CAMINANDO ENTRE 
DINOSAURIOS (apta)
Ds.: 15:30
Dg.: 12:10/15:30
7/BLUE JASMINE  
Dv. a Dj.: 17:30
7/WALTER MITTY (7 anys)
Dv. a Dg.: 20:00/22:20
Dll. a Dj.: 20:00

8/ LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 
(apta)
Dv.: 18:00
Ds.: 16:00/18:00
Dg.: 11:40/16:00/18:00
8/ LOBO WALL STREET (16 anys)
Dv. a Dg.: 20:00
8/ SAMURAI (7 anys)
Dll. a Dj.: 21:30
8/ 3 BODAS DE MAS (12 anys)
Dll. a Dj.: 19:30

CINEMA A L’ANOIA

www.centreangles.com

INSCRIPCIÓ 
OBERTA

Entra en la nostra pàgina WEB

· C.A.E.
· F.C.E.
· K.E.T. Schools
· P.E.T. Schools

EXÀMENS DE CAMBRIDGE DE MARÇ 2014

T. 93 804 45 54 
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA
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Josep Jorba Gabarró

Igualada, gener  de 2014

Ha mort cristianament  el passat divendres dia 10 de gener  a l´edat de 88 anys.
A.C.S.

Els seus estimats:   �lls, Josep i Mei, Toni i Glòria, Carmina; néts; besnéts  i  demés 
familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les mos-
tres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 
13 de gener  a la parròquia de la Sagrada Família.

En record de:

Vidu de Teresa Llorach Espinós 
Fundador de l’Impremta Jorba

Funerària Anoia, S.L.

Jaume Graells i Gabaldón
Els teus amics sempre et recordarem

18è. Aniversari de

Igualada, gener de 2014

Jaume Graells i Gabaldón

Igualada, gener de 2014

18è. Aniversari de

3r. Aniversari de

Jaume Graells i Sala
Els que us hem estimat mai  us oblidarem.

Teresa Bonet i Sala
Vídua d’Antoni Ballester

Ha mort a l’edat de 91 anys el passat 11 de gener

Igualada, gener de 2014

La senyora

Els seus �lls: Joan i Jacinta, néta Xènia i Eduard, besnéts Íria, 
Lluc, Marçal i Tanit: nebots i resta de família volem agrair les 
mostres de condol rebudes.

De manera molt especial als 
seus amics i companys mú-
sics: Srs. Cunilles, Diego, Jo-
sep M. Oriol i a la coral Merlet. 
Gràcies per acompanyar-nos 
amb la vostra música. Va ser 
especial i emocionant. De tot 
cor, moltes gràcies.
Donem també les gràcies a tot 

Agraïment de la família de 
Josep M. Realp Alemany

el personal sanitari de l’Hospi-
tal d’Igualada i en especial a 
la Dra. Sandiumenge, pel trac-
te rebut durant els dos mesos 
que ha estat ingressat el nos-
tre pare i fins al moment de la 
seva mort. 
De tot cor, moltes gràcies.

Josep Maria Realp Alemany

Els seus estimats: esposa Antonia, �lls Carmina i Josep Gual, Rosa Maria i Jordi Vilà, Josep Maria i 
Mariona Clavé, néts Cèlia i Jose, Cristina i Toni, Oscar, Oleguer, Edgar i Cristina, Gisela i Carles, Ariadna, 
Isaac, Martina, besnéts Cèlia, Toni i Angel, germana Rosa, nebots, cosins i demés família agraïm les 
mostres de condol rebudes.

L’acte de comiat tingué lloc el dissabte 11 de gener de 2014 a la Parròquia de la Soledat.

Músic
Morí cristianament el dia 10 de gener a l’edat de 88 anys

Igualada, gener de 2014



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual

La vida és un camí. Les no-
ves situacions es succeeixen 
contínuament. Nous temes 
en què pensar, preocupaci-
ons, reptes, canvis..Els ca-
pítols són sempre diversos. 
N’hi ha de més llargs, de més 
intensos, de més agradables 
o tristos, fins i tot alguns de 
dolorosos. Però de tots són 
part de la nostra existència 
i de tots podem extreure’n 
vivències profitoses. Està 
en les nostres mans, no el 
què vivim, sinó com ho vi-
vim. Quan una situació ens 
provoca inseguretat o por, 
perquè el desconeixement 
ens provoca incerteses so-
bre les possibles evolucions 
i conseqüències que se’n 
poden esdevenir, el millor és 
fer les següents reflexions: 
Puc fer alguna cosa per po-
der-ho canviar?. Què esta a 
les meves mans? I si puc fer 
alguna cosa per modificar-
la, o quan cregui que hi ha 
un camí de millora, encara 
que sigui difícil, hem de re-
unir les forces i mirar de fer-
ho. Encara que siguin petits 
passos en comparació a un 
objectiu que sembla inabas-
table. A vegades només amb 
l’esforç per atansar-s’hi ja hi 
ha  la gratificació suficient. I  
s’aconsegueix la totalitat del 
que es buscava encara més 
òptim. El millor és no angoi-
xar-se. Hi ha coses que no 
estan al nostre abast. I s’ha 
d’aprendre a deixar córrer 
l’aigua que no ens hem de 
beure. Quan una situació ens 
depassa, una malaltia, un ac-
cident o simplement viure en 
un entorn i un moment en el 
que no sabem que fer. El mi-
llor és pensar que en el camí 
hi han pujades i baixades. I 
ens toca seguir caminat faci 
calor, fred, sol o pluja. I de 
totes en tindrem. Per tant és 
millor anar preparats. I quan 
vingui el mal temps, poder 
seguir fent bona cara. Per-
què som nosaltres els que 
experimentem la nostra vida. 
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Consells Consells 

Consells 
de Pilar Prat Jorba 

 Col. 18704 
Psicòlolga General Sanitaria. 

Màster en Psicopatologia Legal i Forense. 



54
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de gener de 2014

Contactes

Orientales
Jovenes y
guapas

Masajes+
Comp.

Particular
24h. 

Copa Gratis

Igualada
658 361 130



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

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

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

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS

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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

D E  L ’ A N O I A

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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

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

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

publianoiadisseny@gmail.com
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La recepta de 
Ingredients per 4 persones: 
4 medallons de formatge de cabra
2 cebes
2 pomes
1 ou
farina
farina de galeta
1 rajolí d’oporto
Oli 
Mantega

Timbal de formatge de ca�a amb ceba i poma
Preparació:

En una paella amb una mica d’oli daurem la ceba, afegim un rajolí d’oporto i 
una mica de sucre per caramel·litzar-la. En una altra paella amb mantega, 
afegim la poma tallada a mitges llunes. una mica de sucre per caramel·litzar i 
si volem un toc de canyella. 
Passem el formatge de cabra per farina, el mullem a l’ou prèviament batut i 
l’acabem passant per farina de galeta. Escalfar oli i daurar el formatge.
Mesclar la ceba i la poma, col·locar formant una base per posar el formatge a 
sobre.
Es pot acompanyar amb una mica d’amanida.

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

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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

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

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

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

· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

JA TENIM 
CALÇOTS!
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Josep Maria Termens és, 
segurament, la persona que 
més entén de fruits secs. És 
empresari d’èxit, perquè és 
un treballador constant. Va 
començar a Ca n’Aguilera 
-Piera- on va saber comercialit-
zar els fruits secs que s’hi con-
reaven -i conreen- i ha arribat 
a disposar en aquest moment 
d’un catàleg amb més de 400 
referències. Exporta una part 
de la seva producció i també 
en ven a la botiga de fàbrica, 
directament als consumidors.
En Josep Maria Termens 
ocupa les 24 hores del dia pen-
sant en com millorar els fruits 
secs. Els torren, fregeixen, 
fumen, trituren, elaboren.... cer-
cant sempre, noves textures i 
noves utilitats per oferir als cli-
ents. Disposen d’una pàgina 
web: www.aperitiuscatalans.
com i en pocs dies es podran 
fer compres i comandes direc-
tament en línia. I tot això sense 
sortir de la casa pairal de Piera.
D’on es proveeix Fruits Secs 
Termens?
De la comarca, del conjunt de 
Catalunya i, del que no hi ha 
aquí, d’on hi hagi més qualitat. 
Aquí es fan nous, avellanes, 
ametlles, pinyons i una mica de 
festucs. Els més característics 
de l’Anoia són l’ametlla i l’ave-

llana.
El problema de l’avellana 
catalana és la que ve de Tur-
quia?
La turca és més barata, però 
té menys qualitat que l’avellana 
catalana.
Hi ha control sobre la pro-
ducció dels pinyons de 
l’Anoia?
És un problema. Hi ha perso-
nes que, per necessitat, van a 
bosc a collir pinyes, però ho fan 
fora de temporada i els pinyons 
es fan malbé. Pensi que a 
l’Anoia aquest any, segura-
ment que s’han perdut més de 
dos milions d’euros en pinyes 
arrencades immadures. Cal-
dria posar-hi remei 
Per què es va decidir a 
comercialitzar fruits secs?.
La meva il·lusió era rendibilitzar 
una mica més el producte que 
fèiem a casa. Vaig començar 
anant a Reus als catorze anys 
a veure com ho feien. Després 
vaig passar uns anys comprant 
i venent avellanes i ametlles, 
abans de posar una petita tor-
radora a casa. Així va comen-
çar tot.  
Tot el gènere elaborat que ven 
Termens s’ha elaborat a casa 
seva?.
Tot. Torrem, fregim, caramel-
litzem, cobrim de xocolata, 
fumem, fem ametlles picants, 

envasem.... Qualsevol cosa 
que es pugui fer amb fruits 
secs, la fem.
On es poden trobar els fruits 
secs Termens?
A moltes botigues d’alimenta-
ció i aviat també per internet. 
Es poden comprar directament 
a la nostra botiga a Ca n’Agui-
lera i també es poden trobar 
productes nostres en botigues 
a l’estranger.
Fruits secs Termens fa 5 
anys va obrir la seva botiga a 
Ca n’Aguilera.
Ha estat un èxit que supera les 
nostres previsions. No sola-
ment vénen clients dels vol-
tants de Piera, sinó que vénen 

El Taller Àuria Cooperativa i la 
Fundació Àuria, una veritable 
institució a Igualada, viu un mal 
tràngol. La decisió de la junta 
del patronat de la fundació de 
prescindir dels serveis del gerent 
del Taller Àuria,  Miquel Canet 
-conegut també pel seu càrrec de 
president de l’Ateneu Igualadí- fa 
uns mesos, i, pel que diuen, amb 
un sou milionari, va provocar un 
terrabastall d’enormes proporci-
ons. Tantes que un grup de socis, 
descontent amb la decisió, va 
convocar una assemblea extra-
ordinària històrica en aquesta 
entitat, precisament per aquesta 
setmana, i amb dos únics punts 
a l’ordre del dia: la revocació de 
l’actual directiva, que encapçala 
l’empresari Miquel Vives -exregi-
dor de l’Ajuntament- i la presenta-
ció de la nova... Curiosament, dels 
nou membres de la junta de la 
fundació, sis van dimitir, i només 
tres resistiran fins al final. Caldrà 
veure, però, quants dels “nous” 
eren a l’anterior junta, i potser 
llavors algú en traurà l’aigua clara 
del per què de tot plegat. O no.
El tema preocupa diversos sec-
tors de la ciutat. No agraden els 
enrenous en entitats d’aquestes 
característiques, amb una gran 
càrrega sentimental per a molts 
igualadins, sobretot si, en el fons, 
es deuen a obscurs temes econò-
mics...

des de cinquanta quilòmetres 
de distància. La botiga és 
un element que ens permet 
veure directament quins pro-
ductes tenen més acceptació 
al mercat. 
Termens ven una part 
important de la seva pro-
ducció a l’estranger.
Vàrem començar a poc a poc 
però a base d’oferir molta 
qualitat ens anem fent un 
lloc a Europa. Venem molt a 
Anglaterra, sobretot després 
que ens donessin un premi 
Gold i a la qualitat de la nostra 
ametlla marcona salada. 
Hem potenciat la denomina-
ció “Ametlla salada catalana” 
a tot el món.
Quan Termens crea un pro-
ducte nou, no té por que li 
copiï la competència?
Tothom aprèn de tothom, 
però no sempre és fàcil de 
copiar. El que més costa que 
et copiïn és la qualitat.
La qualitat és el passaport 
per enviar els productes a tot 
el món?
Seguríssim. Sense una altís-
sima qualitat a fora no ens 
comprarien. Pensi en l’enca-
riment del producte a causa 
del transport. Si no es molt 
bo, no surt a compte. Els tres 
punts són: qualitat, servei i 
preu... per aquest ordre.
 

4 paraules amb... Josep M. Termens


