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Cues a Igualada per autoinculpar-se

P08

El patge Faruk, diumenge passat, durant la seva arribada a Igualada. Foto: Joan Guasch. Especial

XXXII ANY

Cua de gent, dilluns a la tarda, al jutjat d’Igualada per autoinculpar-se per la jornada del 9N.

Jordi 
Viladoms i 
Àlex Haro, 
dos anoiencs 
al Dakar
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Tots pendents dels Reis

900 patges participaran a la Cavalcada d’Igualada

In Crescendo, 
els guanyadors 
del concurs Oh 
Happy Day, 
demà al Bruc
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L’any que acabem de començar es pre-
veu decisiu i apassionant. Més enllà d’im-
portants reptes polítics, el cert és que les 
incipients mostres de millora en les dades 
macroeconòmiques que se’ns presenten 
amb insistència haurien de tenir un reflexe 
clar en les butxaques familiars en els pro-
pers mesos. Tot sembla indicar que ja s’ha 
deixat enrere el fons del pou, i que el futur 
més a curt i mig termini ens depararà pe-
tites alegries. Sense cap mena de dubte, 
aquest és el principal desig que li dema-
nem al Nou Any, ara que comença a veure 
els seus primers dies. Necessitem la llum al 
final d’un llarg túnnel.

El 2015 també ha de revelar definitivament 
la incògnita del repte sobiranista. Ara sí 
que debò arriba el moment decisiu, des-
prés d’un any, el del Tricentenari, que ha 
estat emotiu per a una part molt important 
de la població. És d’esperar que els pri-
mers mesos tinguin reservada per a tots 
els catalans una data decisiva en la que el 
moviment independentista tindrà la seva 
oportunitat definitiva per a fer-se sentir, ara 
sí, sota un paraigües legal. Sigui quin sigui 
el resultat d’aquests comicis, per a tothom 
és clar que se’n derivaran conseqüències 
molt importants per a Catalunya. Arriba el 
moment que molts estaven esperant, i cal-
drà estar-ne a l’altura. 
Ja es veu que serà un any on haurem de 
votar, almenys, en dues ocasions. El maig 
arribaran les eleccions municipals, i en els 
33 ajuntaments de la comarca -i en el Con-
sell Comarcal i el representant a la Dipu-
tació- caldrà escollir els nostres represen-
tants polítics més directes. La irrupció de 
noves “marques” polítiques i l’increment, 
sembla ser notable, d’agrupacions inde-
pendents d’electors, configurarà segur un 
nou mapa polític a l’Anoia del que caldrà 
estar molt amatent. El més important, però, 
serà no conèixer noms ni sigles, per molt 
novedoses que siguin, sinó reptes i progra-
mes. Aquest és un territori cansat de fum 
i de promeses incomplertes, que neces-
sita il·lusió fonamentada en reptes reals, i 
en gent preparada de debò. No s’hi valen, 
doncs, ni nous messies, ni salvapàtries de 
pa sucat amb oli.
El 2015 arriba carregat d’incògnites, però 
també estem segurs que hi haurà un abans 
i un després, i tot serà possible gràcies 
al nostre gra de sorra. Una aportació que 
haurem de fer entre tots.

Un 2015 decisiu 
i apassionant

Pilarin Bayés
L’artista Pilarin Bayés ha estat l’autora d’un parc infantil dedi-
cat íntegrament a la Festa dels Reis d’Orient, al parc de l’Enxub 
d’Igualada. El proper diumenge serà present a la inauguració, 
donant així relleu a una instaŀlació única a Espanya. Bayés és 
autora d’altres parcs infantils a la comarca, un d’ells a Masquefa, 
que també visitarà aquest cap de setmana. Una de les iŀlustra-
dores més insignes del país per a una creació que perdurarà en 
generacions futures. Gràcies, Pilarín!

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
govern espanyol, li va respondre “què hi fa vostè ací? 
vostè no respecta la institució a la qual representa. 
malgrat el que diu ‘la seva’ Constitució aquesta mai ha 
estat una cambra de representació territorial” a Ester 
Capella, senadora d’Esquerra Republicana. I aquesta 
li va respondre “El Senat és una institució coincident 
i duplicativa del Congrés. Inútil i prescindible. I men-
tre Catalunya no sigui un estat independent, ERC serà 
present en totes les institucions per defensar els drets i 
interessos catalans”.

Pablo Iglesias, secretari general de ‘Podem’ va dir “Us 
prometo que no veureu abraçar-me ni amb Mariano 
Rajoy ni amb Artur Mas”.

David Fernàndez, diputat de la CUP, li ha replicat que 
“reduir el procés a Artur Mas és desconèixer profunda-
ment la seva qualitat i radicalitat democràtica. Mentre 
ell posa les urnes Mariano Rajoy les treu”. Per afegir 
sobre el polític madrileny “Em sap greu personalment, 
venint d’una persona respectada, i políticament em sor-
prèn i em decep. No es pot parlar de nova política des 
dels tics de la vella”
 
Rafael Hernando portaveu del PP al Congrés, s’havia 
posat amb ‘Podemos’ dient “es presenten com ‘Don 
Limpio’ però quan els passes el cotó fluix veus que es-
tan coberts de brutícia, per no dir de caca”. I li van po-
sar fàcil a Pablo Iglesias, per tornar-li la pilota “el partit 
que està ple de merda és el PP”. 

José Castro, jutge que instrueix el cas Noos ha decidit 
portar a judici la Infanta Cristina, acusada de dos pre-
sumptes delictes fiscals. A més, el jutge li imposa una 
fiança de responsabilitat civil. La infanta s’haurà d’en-
frontar a un judici en què l’acusació popular li penes 
que sumen 8 anys de presó. 

El ple de la sala civil i penal del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit adme-
tre a tràmit les querelles i denúncies vinculades “a la 
presumpta desobediència de la resolució del Tribunal 
Constitucional del 4 de novembre”. Així s’obren dili-
gències contra Artur Mas, president de la Generalitat, 
Joana Ortega, vicepresidenta del Govern i Irene Ri-
gau, consellera d’Ensenyament, per l’organització del 
procés participatiu del 9-N. No s’admeten a tràmit les 
querelles i denúncies dirigides contra Núria de Gispert, 
presidenta del Parlament, ni Anna Simó, Lluís Coromi-

nas, Josep Rull i David Companyon, membres de la 
mesa del Parlament, Ramon Espadaler, conseller d’In-
terior, Francesc Homs, portaveu del Govern i Oriol Jun-
queres, cap de l’oposició i diputat. Totes les denúncies 
i querelles s’acumularan en un mateix procediment, 
que serà el més antic. Tot seguit molts ciutadans s’han 
adreçat als jutjats per dir que no creuen haver fet cap 
delicte, però que si ho és ells també van fer el mateix.

El rei Felip VI, va fer el seu primer discurs nadalenc 
insistint en el manteniment de la Constitució. I en aca-
bar el seu discurs va desitjar les Bones Festes en les 
tres llengües històriques. Amb això ja sembla que n’hi 
hagi prou.

Mariano Rajoy, president del govern, també va fer 
el seus discurs triomfalista. Per a ell està complint el 
seu programa econòmic i ara tot seran flors i violes. 
Poc després anunciava increments de pensions i salari 
mínim. “Si els preus no augmenten, no tenen per què 
apujar-se els sous”. 

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, li diu que 
“troba indecent que es doni per acabada la crisi”. Sin-
dicats i tota l’oposició diuen el mateix. Però de moment 
clamen al desert.

Iñigo Urkullu, ‘lehendakari’ basc i Artur Mas, president 
de la Generalitat, han decidit “treballar de forma conjun-
ta per fer front a l’estratègia de recentralització del Go-
vern central que, trenca els consensos polítics bàsics 
que s’havien assolit fa tres dècades”. 

Enric Martínez, dirigent de Podem a Catalunya, ha 
afirmat que “acceptem i aplaudim que cadascú expres-
si la identitat que senti i també l’espanyola, que és àm-
pliament majoritària a Catalunya, ja que dues terceres 
parts dels catalans ens sentim espanyols”. Pablo Igle-
sias, líder del partit, per acabar de reblar el clau “no és 
possible fer una declaració unilateral”

Carme Forcadell, presidenta de l’ANC “Falta la sego-
na volta del 9-N, i no pot estar gaire allunyada de la 
primera. Estem segurs que hi haurà acord i que es con-
vocaran eleccions, perquè és l’únic camí”. 

I en la seva al·locució de Cap d’Any, el president Mas, 
en fer repàs de com ha anat el 2014 i els reptes pel 
2015, va aclarir molts dels dubtes que hi havia damunt 
la taula.

Aquest és un territori cansat de fum 
i de promeses incomplertes, que 
necessita il.lusió fonamentada en 

reptes reals, i en gent preparada de 
debó. No s’hi valen ni nous mesíes, 
ni salvapàtries de pa sucat amb oli.
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...

D E  L’ A N O I A

Edita
PUBLICACIONS ANOIA, SL
Dipòsit Legal: B-31430-82
Publicació controlada per l'OJD

Redacció, administració, muntatge i publicitat
RETIR, 40   08700    IGUALADA   

Tel. 93 804 2451 Fax 93 805 4171  
laveuanoia@gmail.com (redacció)

publianoiadisseny@gmail.com (publicitat)
Impressió: LERIGRAF-LLEIDA

PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993

PREMI TASIS TORRENT 1998 

Directora General:
PIA PRAT i JORBA

Director de redacció:
JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN

PREMI MILLOR PORTADA 
DE LA PREMSA COMARCAL 2013



Tanquem un any, el 2014, que ha estat excepcional 
en experiències polítiques. A nivell català la concur-
rència del 300 aniversari de l’Onze de Setembre del 
1714 ha accelerat el procés sobiranista que primer 
amb la V de la Diada i després amb la consulta del 
9 de novembre, Catalunya ha assolit les cotes més 
altes de participació ciutadana i reivindicació naci-
onal. Aquest any ha fet patent que el dret a decidir 
és majoritari a Catalunya i que l’independentisme 
dobla en nombre de partidaris a l’unionisme.... tot 
i que algunes enquestes pronostiquin una situació 
d’empat.
Durant aquest any s’ha trencat el bipartidisme que 
ha dominat la política espanyola i la catalana des 
de la transició. Ha abdicat Juan Carlos I, ha dimitit 
Rubalcaba i noves formacions polítiques comencen 
a treure el cap per les enquestes. Una infanta ha 
estat formalment acusada de delicte fiscal -delicte 
que ha estat reconegut amb el pagament de 600.00 
euros- i uns quants -pocs- banquers s’enfronten a 
l’acció de la justícia. El PP està tan afectat per la 
corrupció que fins i tot quan dimiteix un càrrec l’ha 
de substituir un altre que també està imputat. Polí-
tics i banquers xipollegen en la femta de la corrup-
ció més descarada. 
A Catalunya també s’ha trencat el bipartidisme 
-entre CiU i PSC- en benefici d’ERC que va ser el 
primer partit en canviar tota la direcció. Convergèn-
cia s’ha vist esquitxada per la corrupció i ha patit 
la vergonya de veure la caiguda de Jordi Pujol i el 
seu entorn més immediat. Unió es debat entre la 
postura més immobilista i el sobiranisme, amb el 
problema afegit que mentre que CDC té un líder sò-
lid i carismàtic -Artur Mas-, Unió pateix el descrèdit 
de Duran Lleida que ja no és escoltat ni a Catalunya 
ni a Espanya. El PSC, entre els casos de corrupció 
i l’obediència cega al PSOE, ha dilapidat miserable-
ment la major part del seu patrimoni polític. De tal 
manera que totes els crisis del socialisme espanyol 
les ha patit també el socialisme català.
El 2014 també és l’any de la imputació al president 
de la Generalitat i a les conselleres Ortega i Rigau 
d’un presumpte delicte de desobediència. Una acu-
sació que tots els que vàrem participar a la consulta 
del 9 de novembre, ens sentim igualment imputats.
En aquestes circumstàncies arriba el 2015 que tot 
em fa pensar que pot ser més transcendent encara 
que el seu predecessor. De moment tenim damunt 
la taula les eleccions municipals que poden donar 
un segon tomb a la situació política espanyola i 
a finals d’any les eleccions a Las Cortes, que ho 
poden acabar de tombar. I si entremig el president 
Mas ens convoca a eleccions constituents o plebis-
citàries, no hi haurà dubte que en aquest nou any 
podem entrar en una nova era política.
Estem en un any de canvis profunds i caldrà que els 
ciutadans, que hem agafat el protagonisme, no els 
deixem prendre.

2015

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Conte del president. Per tancar l’any va 
bé la història d’aquell president de govern que es de-
dicava a explicar contes i llegir el diari ‘Marca’. Era 
maldestre amb paraules i gestos. No perdia ocasió 
d’embolicar el que era senzill. Per això sovint intenta-
va que el temps resolgués el que ell era incapaç de 
fer. Ja li venia de petit. Les notes del col·legi sempre 
van ser mediocres, però va acabar una carrera uni-
versitària i va assolir una bona plaça de registrador 
de la propietat. Com tocava en una família que ‘domi-
na’ perfectament els mecanismes per accedir-hi. Però 
aviat va deixar aquesta feina rutinària, encara que li 
reportava bons beneficis. Volia notorietat i es va posar 
en política... i a explicar contes.
Va aprendre de Jesús Sancho Rof, aquell ministre de 
sanitat que el 1981, davant de les afeccions pulmo-
nars que ja havien provocat 4 morts, explicava que 
“era provocat per un ‘bitxet’ tan petit, que quan cau de 
la taula es mata”. Un conte que va fer fortuna, malgrat 
més endavant el van canviar per un altre que deia que 
tot s’havia originat per una contaminació alimentària 
causada per l’oli de colza. I el nostre president el va 
voler emular quan va ser ministre. El seu conte expli-
cava l’enfonsament del ‘Prestige’, un enorme petrolier 
que quan era al fons del mar, deixava escapar el cru 
que transportava i que va provocar un desastre eco-
lògic a les costes gallegues. Ell deia que no passava 
res. Dels tancs del vaixell només s’escapaven uns “fi-
lets de plastilina”.
Engrescat pel seu èxit va seguir explicant contes. A 
qui havia estat tresorer del seu partit, quan li va dema-
nar ajut per no anar a la presó -al descobrir que tenia 
immenses fortunes en bancs a l’estranger- ell li deia 
per SMS “Luis, sigues fort”. I li feien arribar el consol 
que si aguantava el xàfec li compensarien els serveis 
i els mals moments que estava passant per “servir 
pel país”. I quan les evidències eren aclaparadores i 
el partit es veia incapaç de tapar tanta porqueria com 
li queia al damunt, no se li va ocórrer altra cosa que 
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explicar “tot és fals, menys alguna cosa”. 
Però el més punyent dels seus contes ha estat la prè-
dica de la bona nova que ha començat a explicar per 
les festes nadalenques. “La crisi és història, i la recu-
peració es viu als taulells dels petits negocis, en les 
comandes dels proveïdors, a les barres de les cafe-
teries, a les taules dels restaurants, a les nòmines de 
molts espanyols i a l’interior de casa seva”. I davant 
l’estupor dels que l’escoltaven, va pensar que potser 
l’havia dit massa grossa i  va afegir “la crisi és història 
del passat, però no ho són pas les seqüeles. I la recu-
peració no serà completa fins que no arribi a cada llar 
i a cada persona que no té feina”. 
I d’aquests contes, fets de contradiccions, n’ha anat 
fent una doctrina. Es veu que el poder provoca cegue-
sa i sordesa. Segurament creu que els ciutadans se-
ran sempre infants, que han d’escoltar i callar. Potser 
ell es pensi que no es pot fer més. Però la gent s’ha 
convençut que sí que pot. I encara que no seguei-
xin al ‘Flautista de la Complutense’, saben que el vot 
no serveix per donar la clau de la caixa a qui explica 
contes. I els que tenen greuges, volen solucions i no 
camàndules. Estan farts que el discurs polític s’hagi 
convertit en només una camàndula de propaganda, 
barroera i fatxenda. I per això la desafecció política 
s’està convertint en un activisme de gent que vol pro-
tagonisme. 
Està molt bé que hi hagi qui expliqui els contes de la 
bruixa i del llop ferotge als xiquets. Però de grans la 
paraula contista agafa una connotació diferent. Iden-
tifica els que no són de fiar. La ciutadania -atrafegada 
en tirar endavant la família i superar les adversitats- 
vol gent seriosa que els representi en les institucions. 
I si no els troben en les llistes que els ofereixen, està 
disposada a cercar on sigui els que volen com gover-
nants. I pel 2015, són molts els que desitgen que no 
hi hagi contistes. 
Així que s’acaba aquesta secció. Moltes gràcies per 
haver-nos seguit.

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com
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ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69
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Carta oberta al Sr. Artur 
Mas i al Sr. Oriol Junque-
ras
•• JOAN MARSAL

Molt Srs. meus. Tenim un problema.
Només un? possiblement es pregun-
tarà tothom que llegeixi aquesta car-
ta. Bé, en realitat en tenim bastants i 
alguns de molt greus però n’hi ha un 
que és, o hauria de ser, especialment 
important per a moltíssims catalans. El 
NO a la independència ja supera el SÍ, 
segons ha dit una enquesta no fa gaire 
dies.
La dificultat per arribar a grans acords 
entre vostès dos probablement té molt 
a veure amb aquest fet i si l’avantatge 
del NO es mantingués o anés creixent, 
ja podríem plegar. De què servirien 
unes eleccions, per molt plebiscitàries 
que fossin si no les podem guanyar?
Nosaltres, la gent, hem fet tot el que 
hem pogut organitzant i/o anant a les 
manifestacions i ara els toca a vostès 
estar a l’alçada de les circumstàncies.
Si no van junts en tot i per a tot, i a més 
no van a per totes (és a dir, no fan l’im-
possible per guanyar vots), molta gent 
ens temem que el procés cap a la in-
dependència acabarà amb un fracàs, 
i si és així ja es poden imaginar a qui 
li donarem la culpa del que succeeixi.
Per aconseguir anar junts de veritat, 
condició que sembla indispensable 
per aconseguir la victòria, vostès hau-
rien de començar rectificant una mica 
els seus posicionaments.
Qui primer hauria de fer-ho, tot i que 
poc o molt ja ho ha fet, és segurament 
el Sr. Junqueras. Una persona del seu 
partit va dir fa pocs dies per TV3 que 
no calia aprovar els pressupostos que 
ha presentat el Sr. Mascolell perquè 
aviat se n’hauran de fer un dels nous 
per a una Catalunya independent. Si 
han de durar molt poc, encara hi ha 
més motius per aprovar totes les par-
tides, quan sigui l’hora, sense entrar 
en cap detall. El que de veritat importa 
ara és anar junts evitant discussions i 

discrepàncies per no perdre més vots 
pel camí. Per l’amor de Déu, guardeu 
totes les polèmiques no només fins 
després de la DUI, sinó fins després 
de la proclamació d’una Catalunya in-
dependent si realment es vol arribar a 
fer aquests dues coses.
El Sr. Junqueras segurament també 
hauria de rectificar o potser disculpar-
se per l’oferiment que no fa molt va fer-
li al President de la Generalitat. L’ofer-
ta era que si el Sr. Mas acceptava les 
llistes separades per a les properes 
eleccions, ell estava disposat a cedir-
li la presidència en el cas que ERC 
guanyés, sinó perquè no hi ha dubte 
que el Sr. Junqueras deia això sense 
mala fe es podria pensar que estava 
fent una proposta enverinada. Com 
quedaria el Sr. Mas davant de tothom 
si acceptés aquesta proposició?
Si vostè, Sr Junqueras, predicant amb 
l’exemple, fos capaç de rectificar, el Sr. 
Mas ho tindria molt difícil per mante-
nir-se immòbil en la qüestió de la llista 
única.
Miri, Sr. Mas, força persones que hi 
entenen han dit el que corrobora tam-
bé algun sondeig i que a més és de 
sentit comú, que l’independentisme 
tindria més vots amb llistes separades 
que amb una llista única. Si cal anar 
a per totes, és a dir, si es tracta de fer 
l’impossible per guanyar vots, què és 
doncs el que convé fer? Ja sabem que 
vostè vol unes eleccions que siguin de 
caire plebiscitari i que això es visua-
litzi clarament des d’Europa. Pot estar 
segur que moltíssimes persones li do-
nem tota la raó i estem d’acord amb 
el que diu, però no creu que es podria 
aconseguir el mateix amb llistes sepa-
rades?.
Si CiU, ERC i si pogués ser algun par-
tit més tinguessin la independència 
com a únic punt dels seus programes 
i mítings electorals, i a més es com-
prometessin a fer una DUI després de 
les eleccions, en el supòsit, està clar, 
de tenir entre tots majoria absoluta, no 
creu que si es fes tot això seria evi-

dentíssim, als ulls de tothom i als ulls 
d’Europa, el caire plebiscitari d’aques-
tes eleccions?
Voldria comentar-los encara quelcom 
que em va dir no fa gaire un conegut 
empresari del gènere de punt igualadí, 
ara ja jubilat. És una qüestió relacio-
nada amb la independència de la qual 
gairebé no se’n parla, tot i que sens 
dubte és important. Però com que em 
fa por allargar-me massa, ho deixaré 
per una propera carta.
Moltes gràcies. 

Josep Saumell Molina, 
competent en rústic i fei-
na fina
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

Veí dels Hostalets de Pierola, gran pa-
leta, llarg i treballador, de caràcter dò-
cil, amable i vocacional amb l’ofici de 
paleta que vaig tenir el plaer de formar-
lo mirant d’inculcar-li, per mi el més es-
sencial, que la qualitat de la feina era 
el principal i consistia en que la gent 
només hagués de pagar una vegada. 
Ningú davant la qualitat et discutirà la 
durada de la feina si s’és competent.
Tingué la gran sort de trobar una es-
posa excel·lent, la Mercè Martínez 
Vila, nascuda a Masquefa, qualitativa 
en qualsevol feina, llestíssima, oferint 
sempre grans detalls de qualitat amb 
el seu somriure, una vertadera joia. 
Dit matrimoni ha estat beneït amb tres 
fills, amb la competència i la amabili-
tat dels seus pares formant una molt 
bona família en la que Déu ha cridat en 
Josep, ens ha deixat content i satisfet 
d’haver donat a la família tot l’amor i 
sacrifici possible. Gràcies Josep.

El Maset és Masquefa
•• SÍLVIA ROTGER COMILA (*)

Partits amb doble personalitat, o fins i 
tot, múltiple personalitat segons la si-
tuació i amb l’únic propòsit d’aconse-
guir uns grapat de vots. Tot això, me-

nyspreant a les ciutadanes donant per 
fet que no tenen memòria.
A Masquefa hem encetat la campanya 
electoral o campanya de despropòsits 
ben aviat.
Aquest dissabte el partit dels socia-
listes de Masquefa ens ha tornat a 
sorprendre amb una recollida de sig-
natures per exigir la consulta ciutada-
na al Maset. Consulta a la qual es va 
comprometre el Sr. Xavier Boquete i 
mai ha arribat, però que el PSC quan li 
tocava fer alguna cosa per el problema 
del Maset tampoc va fer.
El Maset és Masquefa. Masquefa és el 
Maset. Ho tenia clar el PSC quan ma-
nava? NO. Ho té clar ara CIU? NO.
Ambdós partits han donat l’esquena 
al Maset quan han tingut l’oportunitat 
d’ajudar al barri, per què ara una re-
collida de signatures? Per què ara i no 
quan tenien la cadira? Per què el que 
ara són queixes abans eren pilotes 
fora? Pensen que les veïnes del Ma-
set no tenen memòria? El barri està en 
estat lamentable avui i fa 10 anys, ni 
oblidem ni perdonem. Ni ahir ni avui.
El dissabte van omplir els portals del 
Maset amb promeses que fa 10 anys 
les podien haver fet realitat i les van 
enterrar, el mateix que ha fet CIU en 
aquests dos mandats.
El Maset també som Masquefa i volem 
un barri digne! No més promeses, ni 
socialistes ni convergents! És l’hora 
del poble!
(*) CUP Masquefa

Dia 2: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 3: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 4: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 5: BAUSILI./ Born, 23
Dia 6: BAUSILI/CASAS V./ Soledat, 119
Dia 7: PILAR/ Pujadas, 47
Dia 8: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25

cartes al director
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Sabíem que el procés d’independència seria difícil i 
complicat, però no entrava en la imaginació de nin-
gú que les dificultats vinguessin al final i per culpa 
dels nostres polítics. ¿No n’hi ha prou amb els pals 
a les rodes que ens posen a Madrid? Allà es deuen 
estar fregant les mans de satisfacció en veure la 
manca d’acord entre els polítics catalans. “¿Veieu 
com ja ho dèiem que això no aniria endavant?”
No s’adonen els senyors Mas i Junqueras que estan 
portant a terme la tàctica del “divideix i venceràs”? 
La gent està perplexa, desorientada, i en alguns ja 
comença a aflorar la desil·lusió. El globus que havia 
costat tant d’enlairar ara s’està desinflant i pot petar 
com una bombolla de sabó. A veure, pensem amb 
serenitat: ¿Què és més important, la independèn-
cia per la qual tots clamem o bé el fet de fer unes 
eleccions ara o més endavant? ¿Anar-hi en una 
llista única o bé separats?
Els polítics favorables al dret a decidir deuen donar 
per fet que la independència és ja una realitat; però 
estem encara molt lluny d’aconseguir-la. I no hi arri-
barem si abans no hi ha hagut un reconeixement in-
ternacional. ¿Com l’aconseguirem aquest reconei-
xement? Només d’una manera, perquè no és que 
els estats de la Unió Europea tinguin precisament 

Dos galls en un galliner, no pot ser

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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bona disposició per acceptar la independència de 
Catalunya. Només ho faran si s’adonen que és un 
clam general, una exigència de tot un poble. Per 
això, el pitjor que podem fer en aquestes circum-
stàncies és tirar-nos pedres a la pròpia teulada. I 
en aquest sentit, l’espectacle que estan donant els 
polítics és lamentable i de conseqüències imprevi-
sibles.
La gent comença a estar cansada de tanta parafer-
nàlia i politiqueig de curta volada. Volem solucions 
pràctiques, però aquestes no acaben d’arribar. Amb 
això no es fa altra cosa que incrementar el volum 
dels indecisos. En comptes de perdre el temps amb 
xerrameca, ara seria l’hora de dir com volem que 
sigui la Catalunya del futur, aquella Catalunya lliure 
de la qual tant s’omplen la boca. Però a l’hora de 
la veritat callen com a morts a l’hora d’explicar com 
cal arribar-hi. Precisament si volem una Catalunya 
independent és perquè la volem millor. Volem saber 
com funcionarà la sanitat, la justícia, l’educació, la 
seguretat, quines conseqüències es preveuen en el 
camp econòmic, com es pensa fer front a la crisi... 
De com s’expliqui tot plegat en depenen els resul-
tats en una votació. Aquestes són les raons per les 
quals la gent creu que val la pena lluitar, no per 

saber si s’ha d’anar o no en una sola llista en les 
properes eleccions. 
És imprescindible la unitat, però si hi ha dos pro-
grames contraposats i ningú cedeix, mai arribarem 
enlloc. Algú o altre ha de renunciar a alguna cosa i 
espero que els polítics tinguin prou seny per buscar 
els punts de contacte més que no pas treure pit per 
voler fer veure que són els més forts o que la raó 
està a la seva banda i són els altres els que van 
equivocats. Els ciutadans del carrer hem fet tot el 
que calia i més. Ara que no ens fallin ells.
Siguem clars. Per aquest camí correm el risc d’en-
gegar-ho tot en orris, una situació que de cap ma-
nera ens podem permetre. Seria un daltabaix tan 
gran que no ens n’aixecaríem durant anys. Són 
molts esforços i moltes hores dedicades a una úni-
ca finalitat. Veure ara que tot ha sigut inútil seria 
catastròfic.
Espero que la pausa d’aquests dies suposi una atu-
rada per reflexionar i prendre decisions conjuntes 
tan aviat com sigui possible. Que l’any 2015 sigui 
l’any de la llibertat. Altrament, haurem fet tard. BO-
NES FESTES!

És una festa de llarga tradició local, que va inici-
ar-se el 1899. Des de llavors ha mantingut el seu 
caire familiar i participatiu de tota la ciutat. Les ge-
neracions l’han anat conservant i millorant, al llarg 
dels anys.
És una festa de xics i de grans. Una nit d’il.lusió, 
innocència i de generositat. Cap nen es queda 
sense una joguina. Cap avi es queda sense un 
obsequi.
És una festa de tothom. Per això, els 
Mags i els seus patges, a més d’anar 
per totes les llars, visiten l’hospital i les 
residències, fent regals als nens, als 
malalts i als ancians.
És una festa grossa! Una brillant estre-
lla obre el camí vers la realització de 
somnis i desigs.
És una festa en la que una munió de 
patges, i de patgesses -amb la compli-
citat dels pares- a voltes fins i tot amb 
escreix, donen compliment als encàr-
recs que la quitxalla els ha fet. 
Les festes per poder-les explicar, s’han 
de viure.
Permetin unes consideracions fami-
liars. A casa nostra, com en totes les 
llars igualadines, els Reis s’han viscut. 
I de quina manera!
El meu pare, en els anys trenta, feu de 
Rei  “ros”. M’explicava com, en aquelles fredes 
nits, la cavalcada -mai millor dit, doncs anaven 
muntats a cavall- es paraven a escalfar-se a la 
vora de la llar de foc de cal “Gaspanet del melsa” i 
afegia que anaven acompanyats d’uns xicots que 
portaven unes atxes, o torxes, enceses per tal d’il.
luminar el seu pas...
A mi, va tocar-me el parèntesi de la guerra... i, no 
passaven els Reis! Però, els pares, el dia 5 ens 
feien omplir uns cabacets, amb ordi, o civada, per 
tal que els cavalls dels Mags poguessin menjar. 

Al llevar-nos, a l’endemà, trobàvem una pilota feta 
de draps, o unes titelles fetes de roba. Ja era un 
ganàpia el dia que vaig tenir un patge a portar-me 
joguines...
Uns anys més tard, vaig ser jo qui feu de patge. Va 
tocar-me anar al barri de Montserrat, on el nen ha-
via de parlar en “castellano”, davant de los “abue-
los” i altres familiars nouvinguts a Igualada. Eren 

els anys seixanta.
Més tard, ja no podia participar a la cavalcada, per 
raó que els nostres fills petis necessitaven que el 
pare els fes viure el cicle festiu dels Reis, acompa-
nyar-los a rebre el Patge Faruk, a portar la carta, 
enviar missatges a la ràdio, portar-los a veure la 
desfilada i veure les seves cares de mitja por, però 
d’alegria a l’hora de que els patges vinguessin al 
nostre domicili.
Després, els nens es feren grans i quan ja sabien 
la “trampa” ells s’incardinaren a la tasca de ser 

JOSEP ELIAS I FARRÉ

Els Reis, festa de xics i grans
servidors dels Mags. La filla, però, no podia asso-
lir aquest paper, donat que llavors, encara no hi 
havia patgesses! Ells, amb una gran emoció, ens 
narraven les seves vivències. Un contava com un 
petit li lliurà el xumet; l’altre ens deia que  a casa 
d’una nena privada de la vista, el tocava com per 
assegurar-se que era un patge.... Vivències perso-
nals de la festa, que és gaudida de generació en 

generació.
En el que va de segle, a casa la nit de 
Reis ha estat una cleda en la qual quatre 
generacions (besàvia, pares, fills i néts) 
esperàvem  que els somni es fes reali-
tat. Quin neguit! Quina esperança que 
vindria allò que havien demanant! Per fi, 
arribava el patge Faruk i el seu seguici. 
Quina emoció més gran! I, el Patge es 
dirigia carinyosament, a la besàvia, que 
-andalusa ella- conversava en català 
amb el negre Faruk. Quina meravella! 
Quina integració a Catalunya i a les se-
ves festes!
Malauradament, però la “bisabuela”, ja 
no està entre nosaltres i els seus besnéts 
, ara, ja continuen la tradició i ja partici-
pen ells en la cavalcada.
Evidentment, la tradició de la festa està 
ben arrelada  en les llars de la ciutat, de 
manera ben propera, i natural, però la iŀ-

lusió, l’encís són immaterials com immaterial pot 
ser el títol que esperem per la nostrada festa.
Quin encanteri! Quina màgia! Els igualadins po-
dem estar -i estem- orgullosos de la nostra festa 
dels Reis. És una festa que bé mereix un reconei-
xement internacional.
Els igualadins ja hem escrit la nostra carta, per 
tal que, ara, siguin els Mags  els sorpresos. Ara, 
esperem, neguitosos  que el Patge UNESCO, els 
porti el “paquet”, que amb tanta iŀlusió, gairebé in-
fantil, tots esperem!



Concreto: grouchomarxista, doncs serveixen perquè 
els polítics que les llegeixen i les estudien, apliquin 
la llei del gran còmic nordamericà: “aquests són els 
meus principis, però si no li agraden en tinc més”. I 
així ens va, vaja com si fóssim una vaca en un ga-
ratge. Llista única, llistes separades amb paraigua 
(plourà?)... A Espanya la llei 5/1985 regula l’anome-
nada “veda electoral”, i en el seu article 69.7 diu que 
els cinc dies anteriors a la votació no es podran pu-
blicar sondejos. Jo seria partidari d’ampliar aquest 
termini a 1.459 dies, o sigui quatre anys. Que els 
partits expliquin els punts que defensaran i que ho 
facin, independentment del que diuen els sondejos
Després d’aquesta declaració de principis anem al 
que importa. Tindrem eleccions anticipades amb 
valor referendari? Com podeu veure ho poso en 
interrogació perquè aquests dies s’està produint 
una anguniosa incertesa. Retrocedim una mica en 
el temps. Manifestacions, vies, v baixes, votacions 
“prohibides”, cues als jutjats per autoinculpar-se. Eu-
fòria! Doncs a la feina! però, cagumdena, comencen 
els problemes i la falta d’unitat estratègica entre els 
dos grans partits que haurien de fer d’aglutinadors i 
conductors a la victòria interior (Catalunya) i exterior 

Les enquestes són un invent marxista
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

(la resta del món que ho ha de veure). Tothom opina 
que fet d’una manera o d’una altra seria millor, però 
ningú en te la certesa perquè és una cosa nova i mai 
s’ha fet. Empíricament no es pot demostrar. Vist això 
sóc partidari de fer un petit repàs de la història més 
recent.
Les últimes eleccions les va guanyar la coalició re-
presentada pel Sr. Mas; el partit que encapçalava el 
Sr. Junqueres va quedar molt bé, però no va gua-
nyar. Més endavant —segons sondejos, ja hi sóm!— 
els d’Esquerra passarien davant de CDC, però un 
altra dia eren els de CDC que els avançaven, i així 
—toca’m allò que no sona— anem marejant la per-
diu i ens van grapejant les neurones. Mentrestant 
als electors, els que hem mogut tot aquest procés, 
els que hi hem treballat sense defallir, i hem recollit 
signatures, i hem passat fred a les taules posades 
al carrer per demanar suport, i ens hem vestit amb 
samarretes de colors per fer manis se’ns està me-
nystenint i se’ns deixa com a espectadors mentre 
“ells” mantenen reunions “d’alt nivell”.
Miri Sr. Junqueres —ara em dirigeixo directament a 
vostè—, els catalans tenim pressa, se’ns està pas-
sant l’arròs o així ens ho sembla, i vostès, vostè, no 
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té dret a allargar aquesta partida. Vostè no va gua-
nyar les anteriors eleccions —va quedar molt bé... 
ja li he dit—, però les va guanyar el Sr. Mas i a més 
com a President de la Generalitat és l’únic que té la 
facultat de convocar-les anticipadament. El Sr. Mas 
pensa que una llista única seria un missatge donat 
al món —i en aquest món i incloc el Reino de Es-
paña— demostrant que els polítics tenen la capa-
citat de treballar junts en les coses importants i de 
seguir la voluntat d’una majoria del poble que repre-
senten. Li diré més: el Sr. Mas li va demanar 18 me-
sos, un any i mig per fer el més important i després 
plegaria de la política. Què més vol? Si li està posant 
el futur en safata! Sigui generós, deixi que mani al 
qui li correspon —no oblidi que ho fa per manament 
popular— i acabem d’una vegada. No posi més pals 
a la roda perquè a més penso que no hi té dret.
Per acabar vull aclarir dues coses: que no sóc mili-
tant de CDC ni de cap partit i de l’arc parlamentari, 
al llarg de la meva vida, els he votat a quasi tots. 
Segona: que aquest article està escrit de fa uns dies; 
tan de bo que quan vegi la llum estigui tot arreglat i 
m’hagi de menjar les meves paraules amb patates.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

2015, serà un bon any?
BLAI PACO SANCHEZ ·    President de la Unió Empresarial de l’Anoia

Hem acabat el 2014 i és moment de fer una mica de 
balanç de l’any que tanquem  i previsions del que 
ens pot portar el 2015.
En termes generals, el 2014 ha estat un any positiu; 
s’ha frenat la caiguda de l’economia i ha començat la 
recuperació. És veritat que la nostra situació és tan 
precària que, tot i que les dades són bones (creixe-
ment de l’ 1,4% i creació neta d’ocupació), no ajuden 
a tenir una percepció positiva de la situació, doncs 
les persones que ho estan passant malament i les 
que no tenen feina es compten per milions.
En termes relatius, el 2014 ha estat un millor any 
per a Catalunya i pel conjunt de l’estat espanyol que 
per la resta d’Europa. Això té l’aspecte favorable de 
canviar la percepció que des de l’exterior tenen de 
nosaltres, de la nostra situació i de les nostres pos-
sibilitats. Tot i que la relació de canvi euro/dòlar no 
ens ha estat gens favorable, i tot i tenir els costos 
energètics entre els més alts d’Europa (prop del do-
ble que als Estats Units), les exportacions han anat 
creixent, demostrant la qualitat i competitivitat dels 
nostres productes i el bon fer dels nostres comer-
cials. 
Per primera vegada, des que estem immersos en 
aquesta crisi, s’aguaita una recuperació que sembla 
que podria tenir continuïtat en el 2015, 2016 i 2017, 
com a mínim això diuen  els experts.  També diuen 
que la construcció podria començar a remuntar el 
2015, cosa que representaria una extraordinària no-
tícia per a l’Anoia. Precisament el 2014 les dades no 

han estat més bones com a conseqüència de la de-
licada situació que travessa el sector de la construc-
ció, que a la nostra comarca sempre ha representat 
una part important del PIB. En aquests moments, el 
sector encara està afectat amb un atur d’un 40% a 
la comarca. 
Pensem doncs que s’està donant l’escenari per a 
una recuperació sostinguda en els propers anys, 
atiada per la tornada del crèdit (que ja es comença 
a notar), la depreciació de l’euro (que esperem que 
vingui per quedar-se), i la caiguda del preu del petroli 
(que té pinta de no ser momentània).  Queda per 
concretar la política del govern central en el tema 
energètic, doncs una baixada de costos represen-
taria la consolidació de la recuperació, i una pujada 
obligaria a algunes indústries, també de l’Anoia, a 
bellugar-se a altres països, per reduir els seus cos-
tos de producció.
A l’Anoia el sector industrial ha començat una línia de 
recuperació que ha provocat creixement net d’ocu-
pació i una caiguda de l’atur per sobre del promig 
català, malauradament no suficients per acostar-nos 
al promig d’atur català, sensiblement més baix que 
el de l’Anoia.
En termes locals, hem de treballar per consolidar la 
reindustrialització. Col·laborant a nivell sectorial per 
aconseguir posicionament de la nostra oferta a l’ex-
terior i facilitar la captació de comandes que ajudin 
al manteniment i creixement de les indústries que ja 
tenim i que actuïn de pol d’atracció per a indústries 

que cerquin un bon lloc on instal·lar-se.
L’Anoia és aquest bon lloc. Ben comunicada, a prop 
de tot arreu, ofereix una qualitat de vida a les perso-
nes que hi viuen que els empresaris hem de saber 
valorar. La proximitat i el fàcil accés al lloc de tre-
ball, els preus immobiliaris que permeten tenir millor 
habitatge, la compatibilitat d’horaris amb la família, 
amb possibilitat d’esmorzar, dinar i/o sopar a casa, 
l’accés senzill a activitats  d’oci, formatives o d’entre-
teniment..., tot aquest sumatori de coses faciliten la 
felicitat de la plantilla, i si els recursos humans estan 
feliços, les seves capacitats es multipliquen.
A l’Anoia ens podem diferenciar per la nostra excel-
lència en productivitat i qualitat, fent productes com-
petitius, amb recursos humans avesats al funcio-
nament de les cadenes de producció, acostumats 
a les seves dinàmiques, motivats per la qualitat i 
la productivitat, feliços, relacionats, amb amistats, 
etc.... L’Anoia pot aportar aquests diferencials que la 
indústria cerca per decidir instal·lar-se. Ens ho hem 
de creure i ho hem d’anar recordant arreu. La nostra 
autoestima com a territori ha de pujar i ens hem de 
fer escoltar a tot arreu. Paral·lelament hem de con-
tinuar treballant, fent les coses bé, per tal que trobin 
tot el que necessitin: ubicacions, accessos, energia, 
telecomunicacions, aigua, recursos humans, forma-
ció, etc.....
Espero que puguem gaudir d’un feliç i pròsper 2015.     



REDACCIÓ / LA VEU

L’admissió a tràmit de la que-
rella contra el president de la 
Generalitat, Artur Mas, la vi-
cepresidenta Joana Ortega i 
la consellera d’ensenyament  
Irene Rigau per la celebració 
de la jornada participativa del 
nou 9N ha fet que l’Assem-
blea Nacional Catalana posi 
en marxa una campanya d’au-
toinculpacions en solidaritat 
amb les autoritats polítiques 
afectades.
Dilluns a les cinc de la tarda, 
es va donar el tret de sortida 
a l’Anoia i nombroses perso-
nes dels diferents pobles de la 
comarca van fer cua al Jutjat 
d’Igualada per autoinculpar-se 
d’haver participat en aquest 
procés. Almenys unes 250 
persones van participar en 
la jornada d’autoinculpació, i 

Més de 250 persones s’autoinculpen al jutjat d’Igualada

Cues a les portes del jutjat d’Igualada, dilluns a la tarda. 

Igualada

El fiscal demana onze 
mesos de presó i 1,5 
milions d’euros de 
multa a Josep Singla, 
de Proinosa
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la gent i persegueix les autori-
tats que ho afavoreixen”, han 
explicat des de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC).
Per poder mostrar el suport a 
la convocatòria del 9N, si vo-
leu us heu d’adreçar al jutjat 
de guàrdia d’Igualada, (pas-
seig Verdaguer cantonada 
carrer Lleida) en horari de 5 a 
8 de la tarda i lliurar el docu-
ment que trobareu a: http://au-
toinculpacions9n.assemblea.
cat. Des de l’ANC recorden 
que “la pertinença al volunta-
riat del procés o haver votat 
no constitueix cap delicte. És 
tracta doncs de fer una acció 
de protesta davant d’una situ-
ació injusta i profundament an-
tidemocràtica”. Des de l’entitat 
animen “tothom qui va votar el 
nou 9N que s’autoinculpi i faci 
difusió d’aquesta denúncia en 
els seus cercles”.

durant més d’una hora es van 
poder veure llargues cues da-
vant el jutjat de la capital de 
l’Anoia. Aquest fet va provocar 

la sorpresa i la satisfacció dels 
organitzadors, i també dels 
presents.
Aquesta acció pretén “de-

nunciar la nul·la separació de 
poders a l’Estat i la manca de 
garanties democràtiques que 
impedeixen la lliure opinió de 

L’odenenca Blanca Jorba i Riba serà la pubilla de 
l’antic gremi de traginers de l’any 2015
REDACCIÓ / LA VEU

Ja ha estat publicat el pro-
grama oficial de les festes 
de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada d’aquest any. Co-
mençaran el divendres 16 de 
gener.
Aquell dia a les 8 del vespre 
al Saló de Sessions de l’Ajun-
tament d’Igualada, es farà 
la presentació de les Festes 
Gremials, Banderers i procla-
mació de les Pubilles. 
Els banderers d’enguany se-
ran Jaume Pons i Genovès, 
portador de la bandera petita 
i el seu germà Jordi, portador 
de la bandera gran. 
Pel que fa a la pubilla, aquest 
honor correspon a l’odenenca 
Blanca Jorba i Riba, acom-

REDACCIÓ / LA VEU

Finalment, la Fiscalia Anticor-
rupció ha demanat 11 mesos 
de presó i una multa d’1,5 
milions d’euros a l’empresari 
igualadí Josep Singla, que fou 
president i administrador únic 
de Proinosa, i imputat l’any 
2009 pel “cas Pretòria”. Amb 
aquesta petició -de les més 
baixes del cas- Singla evitarà 
el seu ingrés a la presó. En 
total, hi ha fins a onze perso-
nes imputades per aquest cas, 
que hauran d’anar a judici per 
esclarir si van o no tenir culpa 
en el polèmic cas de tràfic d’in-
fluències.
Dies després que el jutge de 
l’Audiència espanyola Pablo 
Ruz hagi tancat la instrucció 
del cas Pretòria, el ministe-
ri públic sol·licita 7 anys de 
presó per a l’exconseller de 
la Generalitat Macià Alavedra 
i l’exsecretari de Presidència 
Lluís Prenafeta pels delictes 
de tràfic d’influència i emblan-
quiment de capital, així com 8 
anys de presó per a Luis An-
drés García ‘Luigi’, que feia 
d’intermediari en les operaci-
ons urbanístiques investiga-
des, i 6 anys i deu mesos per 
a Bartomeu Muñoz, exalclade 
de Santa Coloma de Grame-
net. A més, demana multes 
milionàries per a tots quatre i 
el decomís de béns i capitals. 

panyada de les seves dames 
d’honor i germanes Magda i 
Berta. L’acte acadèmic anirà a 

L’odenenca Blanca Jorba Riba, 
pubilla dels Tres Tombs 2015.

Jordi Pons i Genovés, portador de la Bandera 
Gran de l’Antic Gremi de Traginers.

Jaume Pons i Genovés, portador de la Ban-
dera Petita de l’Antic Gremi de Traginers.

càrrec de l’igualadí Pere Car-
les i Freixes. 
La tradicional Festa dels Tres 

Tombs es farà aquest any el 
diumenge 18 de gener.

Diumenge vinent i el proper 11 de gener, darreres 
representacions dels Pastorets a l’Ateneu Igualadí
REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge, en dues 
sessions a 3/4 de 12 (sessió 
reduïda 2 hores) i a les 6 de 
la tarda (3 hores), i el proper 
11 de gener a 3/4 de 12 (ses-
sió reduïda 2 hores), són les 
darreres representacions que 
el Grup de Teatre Esbart Igua-
ladí farà aquestes festes dels 
“Pastorets o l’Adveniment de 
l’Infant Jesús”, de Josep Maria 
Folch i Torres.

Aquesta és la 56a tempora-
da en què, consecutivament 
i ininterrompuda, el Grup de 
Teatre Esbart Igualadí posa 
en escena aquest espectacle 
a Igualada. Més de 100 per-
sones fan possible la posta 
en escena d’aquesta tradició 
nadalenca tant nostra. Un es-
pectacle ple de color, música i 
efectes, que enamora als xics 
i als més grans. Descompte 
de 2x1 amb el Club La Veu.
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REDACCIÓ / LA VEU

El passat dilluns 22 de desem-
bre la secció local d’ERC Igua-
lada va celebrar l’assemblea 
per a escollir el cap de llista de 
les properes eleccions munici-
pals, que tindran lloc el proper 
mes de maig del 2015. 
A l’assemblea, i amb només 
una candidatura presentada, 
Josep Maria Palau va ser es-
collit com l’alcaldable per Es-
querra Republicana a Iguala-
da. La candidatura de Palau ja 
va ser avalada per l’executiva 
local aquest mateix mes de 
desembre, i ahir va ser apro-
vada per l’assemblea de mili-
tants.
Així, des de l’executiva lo-
cal d’ERC es va apostar per 
a Josep Maria Palau com el 
candidat a encapçalar la llista 
republicana a les municipals, 
amb una clara aposta a for-
mar un equip preparat i ampli, 
creant un programa electoral 
des de la base, a través de la 
participació veïnal, mitjançant 
diversos canals de comunica-
ció amb la ciutadania i obrint 
el partit a qualsevol propos-
ta i iniciativa ciutadana, amb 
l’objectiu de definir i portar a 
la pràctica un model i un pro-
jecte de ciutat basat en els 
valors de la socialdemocràcia 
nòrdica, mobilitzant totes les 
energies empresarials, cultu-
rals i socials més positives de 
la ciutat.
En aquest sentit, Palau va 
afirmar durant el discurs pro-
nunciat a l’assemblea, que 
hi haurà tres línies de treball 

Josep M. Palau, dirigint-se als assistents.

L’assemblea d’ERC escull Josep Maria 
Palau com alcaldable a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Obre portes la 31a edició del 
Saló de la Infància d’Igualada
El Saló de la Infància ja està 
obert al recinte firal de Cal 
Carner. La inauguració es va 
fer el passat 27 de desembre, 
amb assistència de l’alcalde 
Marc Castells, i el regidor de 
Joventut i Cooperació, Joan 
Requesens. Els van acompa-

El Saló de la Infància es pot 
visitar fins el proper diumenge

principals, basades en el go-
vern participatiu i la millora 
continua de l’administració 
local; la generació de llocs de 
treball i la reducció de l’atur, i 
voler construir una ciutat edu-
cadora, culta i inclusiva. D’al-
tra banda, el mateix candidat 
republicà va afirmar que “l’as-
semblea més important serà 
la del proper mes de gener, 
quan s’hauran d’escollir les 
deu primeres persones que 
encapçalaran la nostra llista”, 
ja que per ell, el més important 
de tot és l’equip i poder treba-
llar en el projecte d’Igualada 
conjuntament.

Àmplia experiència 
municipal
Palau és l’actual alcalde de 
Jorba i té una àmplia expe-
riència en el món de l’admi-
nistració i la política local. Ha 
nascut i ha viscut fins els 31 
anys en aquest municipi ano-
ienc, i des de fa quinze viu al 

barri de Les Flors d’Igualada. 
Ha exercit responsabilitats 
professionals al Departament 
d’Innovació, Universitats i Em-
presa de la Generalitat de Ca-
talunya i actualment treballa 
en l’àmbit d’Hisenda i Interior 
de l’ajuntament d’Igualada. El 
candidat republicà és llicenciat 
en Ciències Polítiques i Soci-
ologia, a més de tenir forma-
ció superior en l’administració 
pública, la gestió empresarial i 
la gestió econòmico-financera 
de l’administració local.  

nyat també, com és habitual, 
els Esmolets, els dos perso-
natges més estimats pels més 
petits. 
L’esdeveniment, que té com 
a eix central la música i duu 
per lema Un Saló Sonat!, obre 
encara de 10:30 a 19:30h els 
dies 2, 3 i 4 de gener. Es pot 
consultar més informació al 
web www.igualadajove.cat.

El Saló, dedicat a la música, està ubicat al recinte firal de Cal Carner.

REDACCIÓ / LA VEU

Plataforma per Catalunya ha 
realitzat ja el repartiment de 
joguines de la campanya Cap 
nen de casa sense joguina a 
l’Anoia a més de 70 famílies 
necessitades. Mares i pares 
s’han mostrat molt agraïts a 
PxC per la gran tasca solidària 
que està duent Plataforma ja 
que gràcies a l’esforç i treball 
dels militants del partit social-
identitari molts nens tindran 

PxC reparteix joguines a 70 
famílies de la comarca

joguines noves per Reis.
Per al secretari general del 
partit, el regidor igualadí Ro-
bert Hernando, “accions com 
aquesta són les que donen 
sentit a la nostra presència a 
la política, no som polítics de 
despatx com els de la casta 
dels grans partits, som gent 
que trepitja carrer, que fa polí-
tica per canviar les coses, per 
ajudar a aquells que ho neces-
siten”.

#BARCELONAINSPIRANADAL

COMPARTEIX EL TEU NADAL

BCN.CAT/NADAL
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El Postgrau en Direcció Co-
mercial i Màrqueting Industrial 
organitzat per l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada i la Unió Em-
presarial de l’Anoia arriba a la 
tercera edició. Les empreses 
necessiten desenvolupar un 
programa de direcció comerci-
al i màrqueting per millorar la 
direcció estratègica, comerci-
al i de màrqueting així com la 
seva relació amb les diferents 
àrees funcionals empresari-
als. Aquest Postgrau permet 
obtenir la formació i la titulació 
de la UPC.
Els professors que impartiran 
el Postgrau són experts do-
cents en les seves matèries 
però també grans professio-
nals dins del seu sector, per 
tant, aporten la visió peda-
gògica de l’assignatura, però 
també l’experiència necessà-
ria dels del món laboral.
El perfil de les persones que 
hi poden accedir, són profes-
sionals en actiu que estiguin 
interessades en una especia-
lització en el camp de la direc-
ció comercial i del màrqueting 
o també persones que vulguin 
conèixer nous entorns empre-
sarials i noves iniciatives.
Programa:
• Direcció Comercial i Direcció 
d’Equips (3 ECTS)

Anna Bacardit, impartint una de les classes a la passada edició.

Tercera edició del postgrau en direcció 
comercial i màrqueting industrial

Globalment el 2014 haurà estat 
un any de transició. Ha estat 
marcat pel procés sobiranista 
i per la plasmació política de 
la insatisfacció. L’economia ha 
continuat plana. Més despeses 
de les llars i els salaris -dels que 
tenen feina- congelats. I pels 
que no en tenen, s’ha conso-
lidat una perspectiva fatalista, 
on sobreviure pesa molt més 
que l’esperança de trobar un 
lloc de treball.  Per a uns, la so-
lució és la independència, que 
altres veuen com el camí del 
trencament. Per uns calen for-
mes d’autogestió que proposen 
corrents com ‘Podemos’, que 
altres veuen com l’ensorrament 
d’un sistema. Però gairebé tot-
hom coincideix que la corrupció 
és present en qualsevol instàn-
cia del poder, sigui econòmic o 
polític.  
Però el 2014 ens deixa més 
bon record del que havien au-
gurat els pronòstics. A final del 
2013 emblava que l’economia 
espanyola cauria en la recessió. 
I es tancarà l’any amb un crei-
xement de l’1,4%. I amb creació 
neta d’ocupació. Minsa, però 
per primera vegada positiva des 
de l’inici de la crisi. Espanya, 
de ser “el malalt d’Europa”, ha 
passat a ser un referent de en 
les reunions del G-20 a Austrà-
lia. Tothom és conscient que tot 
plegat té molt de subjectiu i que 
per a la majoria aquesta millora 
no existeix. Però és innegable 
que són molts els que han fet 
els deures i que saben què han 
de fer i com per defensar les se-
ves empreses i com equilibrar 
ingressos i despeses per evitar 
el precipici. Cal veure si aquest 
petit rebot serà un miratge o 
continuarà el 2015. O, com deia 
Fabià Estapé en les seves clas-
ses, és el “bot del gat mort” (una 
economia que ha estat caient 
durant anys, quan xoca contra 
terra rebota com li passaria a un 
gat que caigués d’un edifici molt 
alt). Si és per la inèrcia del xoc 
es tornarà a caure aviat. Hi ací 
hi ha dues visions. Una els que 
creuen que ja ha començat la 
remuntada i altres que creuen 
que el 2015 serà pitjor. 
Entre els optimistes hi ha l’in-
forme Arcano, una consultora 
espanyola que els últims anys 
ha encertat amb els seus pro-
nòstics. En el seu informe de 

PERE PRAT

novembre, sosté que l’econo-
mia espanyola creixerà i crea-
rà llocs de treball el 2014 i els 
anys següents per sobre del 
que diuen els experts. Els fac-
tors d’aquest creixement són 
l’inici sostingut de la recuperació 
del sector constructor i immobi-
liari. El crèdit bancari i no ban-
cari, que tornarà a aparèixer i 
a bon preu i a la continuïtat de 
les exportacions espanyoles, 
que ja representen més d’un 
terç del PIB (percentatge supe-
rior al dels Estats Units, Itàlia, el 
Regne Unit  o França). També 
valora positivament la caiguda 
del preu del petroli, la deprecia-
ció de l’euro, els nous estímuls 
monetaris del Banc Central Eu-
ropeu i la política fiscal. 
Per als pessimistes, la caiguda 
del petroli és el senyal d’una 
reducció de la demanda, que si 
es vol corregir portarà a creixe-
ments més grans del deute. No 
s’han fet ajustaments estructu-
rals, sinó maquillatges que no 
podran tapar ni la corrupció ni 
l’atur. I la gent, que ja està tipa 
que li prenguin el pèl, busca-
rà vehicles per fer valer el seu 
malestar. El fet de que ara hi 
hagi menys manifestacions pels 
carrers, denota que els ciuta-
dans han trobat una esperança 
creïble que hi ha qui pot girar la 
truita. Són els que diuen que so-
lament se sortirà de la crisi quan 
la desocupació hagi baixat a 
nivells tolerables i els ingressos 
de les famílies s’hagin recupe-
rat. I això no es donarà amb les 
mesures endegades pel govern.
Sigui una o altra la realitat que 
es preveu pel 2015, no sembla 
que hagin de trobar feina les 
persones que són a l’atur des 
fa anys. Per això caldria desen-
volupar programes i polítiques 
específiques d’ocupació. Una 
tasca prioritària oblidada pel go-
vern. 
I l’Anoia continua estant a la cua 
de Catalunya, quan sempre ha-
via estat en llocs capdavanters. 
Els empresaris, petits i grans, i 
la ciutadania en general, conti-
nua batallant per mantenir els 
llocs de treball que encara que-
den. Hi ha voluntat de reeixir, 
però nul recolzament institucio-
nal.  I s’haurà de continuar llui-
tant amb els mitjans d’ara. Amb 
il·lusió. 

Tanquem 2014

• Planificació i Control Comer-
cial (3 ECTS)
• Investigació i Tècniques de 
Mercat (3 ECTS)
• Màrqueting Estratègic (3 
ECTS)
• Màrqueting 2.0 i Comunica-
ció Digital (3 ECTS)
• Business Case Study (5 
ECTS).
Durada: 20 ECTS (200 hores 
lectives: 140 h presencials + 
60 h semipresencials).

El curs es farà a partir del 16 
de gener, i fins el 17 de juiol, 
els divendres de 16:00 h. a 
20:00 h. i dissabtes alterns de 
9:00 h. a 13:00 h. al Campus 
Universitari d’Igu, amb la pos-
sibilitat de bonificar el cost del 
Postgrau mitjançant la Funda-
ción Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo. Més infor-
mació al telèfon 938052292 i 
938035300.

El PP reclama al govern municipal ajuts 
per crear llocs de treball temporals
REDACCIÓ / LA VEU

En el transcurs del passat 
Ple Municipal ordinari corres-
ponent al mes de desembre, 
el Partit Popular d’Igualada, 
va fer la proposta que es po-
guessin donar per a l’any vi-
nent, ajuts per al Foment de la 
creació de llocs de treball de 
durada determinada. Actual-
ment i des de ja fa uns quants 
anys, s’atorguen ajuts i sub-
vencions per a la creació de 
llocs de treball estables, però 
el portaveu del grup municipal 
del Partit Popular a Igualada, 
Joan Agramunt va instar al go-
vern municipal a que estudiés 
aquesta proposta per tal d’am-
pliar-ho també a la creació de 

treball per a temps determinat. 
Agramunt va agrair a la regi-
dora de Promoció Econòmica 
Àngels Chacón que “acceptés 
per part del govern estudiar 
la viabilitat per aquesta nova 

proposta i possible nova via 
d’ajuts als empresaris, autò-
noms, comerciants i emprene-
dors de la nostra ciutat”. Així 
mateix Agramunt, també va 
manifestar, que “sempre inten-
tem fer propostes en positiu, i 
per l’interès general de ciutat”, 
i va afegir que en “aquest mo-
ments de dificultat econòmica, 
financera i social, és important 
potenciar les línies d’ajuts i 
subvencions a les persones, 
emprenedores o entitats que 
poden ajudar a la creació 
d’ocupació, tot i que aquesta 
sigui temporal o de durada de-
terminada”. 

Joan Agramunt.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

de calderes

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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El Servei de Cirurgia Orto-
pèdica i Traumatologia de 
l’Hospital d’Igualada, de forma 
coordinada amb les Àrees Bà-
siques de Salut amb les que ja 
està treballant des de fa anys, 
ha desenvolupat un nou pla 
assistencial per millorar i agi-
litzar la valoració dels pacients 
per part del cirurgià ortopèdic.
Una de les principals modifica-
cions en el nou model serà la 
presència física periòdica del 
cirurgià ortopèdic a les dife-
rents Àrees Bàsiques de Salut 
que tenen com a centre hospi-
talari de referència el Consorci 
Sanitari de l’Anoia.
La implantació d’aquest mo-
del, que ja és vigent des de 
fa temps a moltes altres zo-
nes de l’àrea metropolitana 
de Barcelona amb molt bons 
resultats, permetrà millorar de 
forma significativa la qualitat 
de l’assistència als pacients 
que ho requereixin.

Més relació directa del 
cirurgià amb el pacient
Els objectius que es perse-
gueixen amb el nou model 
són diversos. En primer lloc, la 
presència del cirurgià ortopè-

Un moment de la filmació del programa a les instal.lacions del museu, a les Comes.

El cirurgià ortopèdic 
de l’Hospital serà 
ara també als 
ambulatoris, de forma 
periòdica

Nou model d’assistència als pacients 
que depenen de la cirurgia ortopèdica

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts dia 23 TV3 
va emetre al popular progra-
ma d’en Tomàs Molina “Espai 
Terra” un petit reportatge so-
bre el Museu del Tren Minia-
tura destacant, de cara a fes-
tes, l’interès de visitar-lo amb 
nens. Per aquells que us l’ha-
geu perdut, podeu veure’l per 
internet a TV3 a la carta. 
Per aquestes dates Railhome 
obrirà els dies 2,3 i 7 de gener 
(matí i tarda) i 4 i 5 de gener 
(matí). També cal destacar 
que al stand que Amics del 
Tren d’Igualada tindrà al Saló 
de la Infància, el Museu va 
repartir, els dies 30 i 31,unes 
500 entrades gratuïtes per 

El museu Railhome BCN, a 
l’Espai Terra de TV3

a nens de fins a 14 anys per 
tal de visitar-lo durant aquest 
mes de gener.
Com a novetat important a la 
maqueta H0, s’hi ha incorpo-
rat una nova locomotora que 
duu una micro càmera de vi-
deo a la cabina del conductor, 
filmant així tot el recorregut 
desde la perspectiva del ma-
quinista i reproduint la imatge 
en temps real a una gran pan-
talla instal.lada per a l’ocasió. 
També cal dir que per aquells 
pares interessats a iniciar als 
seus fills en el món del tren mi-
niatura, Railhome ja disposa 
del sets d’iniciació escala N i 
H0 ideals com a regal de Reis. 

dic al Centre de Salut, facilita-
rà la relació professional entre 
el metge de família i el trauma-
tòleg, que a partir d’ara serà 
més directa i personalitzada. 
Això permetrà consensuar mi-
llor els criteris de derivació i la 
creació de protocols o vies as-
sistencials per patologies que 
evitaran la duplicitat de visites 
i d’exploracions complementà-
ries que encara es produeixen 
en alguns casos, agilitzant el 
procés assistencial i fent-lo 
més eficient. Tot això es tra-
duirà a molt curt termini no 
només en una reducció molt 
significativa de la llista d’es-
pera per la visita, sinó també 

Hospital d’Igualada.

en una millora de la continuï-
tat assistencial, apropant l’as-
sistència al lloc de residència 
del pacient quan sigui possi-
ble. Cal remarcar que a part, 
aquest model, també millora la 
satisfacció dels professionals 
Aquest canvi suposarà un 
elevat nombre de re-progra-
macions de visites que molts 
pacients ja tenien concertades 
durant l’any vinent 2015 a les 
consultes externes de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia de 
l’Hospital. Durant les pròximes 
setmanes està previst inici-
ar tot el procés de notificació 
als pacients afectats pel can-
vi, que es realitzarà tant per 
correu ordinari com a través 
d’una trucada telefònica per 
notificar la nova data de la vi-
sita que es realitzarà al Centre 
de Salut i no a l’Hospital, com 
estava previst de forma inicial.
En l’àmbit pràctic, es preveu 
l’inici d’activitat d’aquest nou 
model la primera setmana de 
febrer del 2015.

TDAH Anoia va fer una xerrada 
sobre adolescència i drogues
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 27 de novembre, al  
Casal Cívic Montserrat,  l’As-
sociació TDAH Anoia va orga-
nitzar una xerrada anomena-
da Adolescents i drogues. 
La xerrada, en la que hi van 
assistir prop d’una trentena de 
participants,  va ser realitzada 
per  la tècnica  de l’Espai  de 
Prevenció de Drogodepen-
dències a l’Anoia del Consell 
Comarcal de l’Anoia. El con-
tingut de la xerrada va ser ma-
joritàriament de caire pràctic 

i les persones assistents van 
poder  participar aportant ex-
periències i dubtes.
L’Espai de Prevenció de Dro-
godependències a l’Anoia 
realitza tasques d’informació 
personalitzada a famílies i jo-
ves, així com també atenció 
socioeducativa individualitza-
da adreçada als adolescents 
del tots els municipis als quals 
dóna servei l’ens comarcal. 
Els podeu trobar al 938051585 
o al correu electrònic  evaro-
set@anoia.cat
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REDACCIÓ / LA VEU

CaixaBank posa a la disposi-
ció dels seus clients de l’Anoia 
un mitjà de pagament revo-
lucionari: la primera polsera 
Visa per realitzar compres 
sense contacte en els comer-
ços adaptats a contactless. 
D’aquesta forma, els clients 
de l’entitat podran portar la 
seva targeta al canell i realit-
zar pagaments de forma més 
còmoda en més de 300.000 
comerços a Espanya. Ja po-
den contractar en les més de 
5.000 oficines de l’entitat qual-
sevol de les seves targetes 
en format polsera. L’entitat ha 
ampliat la gamma de dissenys 
disponibles, amb possibilitat 
de triar entre diversos colors, 
com el negre, blau, fúcsia i ta-

Ple municipal.

REDACCIÓ / LA VEU

ICV-EUiA creu que la demo-
cràcia ha de respectar i fomen-
tar el debat de les idees con-
traposades sempre i quan es 
basin en el respecte dels drets 
humans. L’assemblea anoien-
ca de la coalició ecosocialista 
fa un al·legat contra la xenofò-
bia i a favor de la convivència 
en temps de crisi i coincidint 
amb la declaració d’Igualada 
com “ciutat lliure de prejudicis 
i rumors vers la diversitat cul-
tural”.
Aquesta declaració de ciu-
tat plural és fruït d’una moció 
promoguda per la Federació 
de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de 
Municipis i que a instàncies 
d’Igualada Solidària s’ha vo-
tat a l’Ajuntament d’Igualada 
just abans de Nadal. S’inclou 
el compromís conjunt de fer 
front als rumors negatius i pre-
judicis contra la diversitat del 
municipi.
Iniciativa espera que l’Ajun-
tament “sigui conseqüent i 
aquesta vegada sí que com-
pleixi amb el compromís adop-
tat en el ple, i tiri endavant 
polítiques actives contra el 
racisme i la xenofòbia”. L’as-
semblea comarcal defensa 

Moció municipal d’ICV pel 
foment de la convivència i 
el respecte a la diversitat

que “cap idea excloent per raó 
de procedència, sexe o religió 
pot ser tolerada”. En aquest 
sentit afegeix que “hi ha uns lí-
mits que en democràcia no es 
poden creuar”.
La moció de la FMC i l’ACM 
busca ser un impuls a les po-
lítiques de sensibilització per 
desmuntar rumors enfront la 
diversitat i en pro de la convi-
vència a Catalunya. En aques-
ta es posa de manifest que “la 
realitat econòmica ha xocat 
frontalment amb aquest pro-
cés de construcció col·lectiva 
i la competència pels recursos 
públics ha esdevingut una rea-
litat que comporta desespera-
ció, desconfiança, manca de 
credibilitat, difusió dels preju-
dicis i dels estereotips, racis-
me i xenofòbia”.
Així mateix, es constata que 
“en temps de crisi s’ha detec-
tat un augment de les visions 
negatives envers la immigra-
ció”. Tòpics i estereotips que 
es van consolidant a l’imagi-
nari col·lectiu, i que, es denun-
cia, alguns discursos polítics 
de caire clarament partidistes 
fomenten en assenyalar la im-
migració com a causant dels 
problemes del país.  

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts 16 de De-
sembre, tingué lloc a la Bibli-
oteca Central, la xerrada or-
ganitzada per grup UOCtalk 
Alumni Igualada, que amb el 
títol d’ “Anunciació i epifania: 
feminització i desposseiment 
de la dona”, pronuncià el Doc-
tor en Història contemporània 
Joan Campàs Montaner, estu-
diós del paradigma hipertex-
tual i de l’art digital i professor 
d’Història de l’Art de la UOC. 
Com a resum de la seva in-
tervenció, podríem destacar 
la seva visió relativa a que el 
pessebre no és gens inno-
cent, ja que al llarg del temps, 
les seves imatges ha pogut 
esdevenir instruments de con-
trol, fruit d’una expressió de 
la classe dominant en cada 
moment a través de la imatge, 
convertint en visuals els valors 
socials. 

Interessant xerrada sobre el paper de la dona en 
el pessebre de Nadal, del grup UOCTalk

Segons el Dr. Campàs, a la 
història occidental, art i religió, 
han estat entrellaçats. Sota 
el mecenatge de l’Església 
catòlica, artistes medievals i 
renaixentistes, van donar for-
ma visual als ensenyaments 
eclesiàstics, creant l’imaginari 
visual del dogma. El pesse-
bre, és un espai social on hi 
son presents els codis que re-
geixen les relacions socials, i 

l’art s’ha posat al servei de la 
teologia. 
Les sessions de UOCTalk 
Alumni Igualada, son una inici-
ativa de graduats de la comar-
ca, en la que els membres de 
la comunitat de la Universitat 
Oberta de Catalunya i els ciu-
tadans, aporten i intercanvien 
les seves experiències i conei-
xements sobre aspectes d’in-
terès i són obertes a tothom. 

CaixaBank llança a l’Anoia la polsera Visa, que 
permet comprar acostant el canell al datàfon

ronja. Igualment, per al Nadal 
de 2014, l’entitat ha llançat la 
modalitat de polsera prepaga-
ment per regalar. 
A més, la polsera és una tar-
geta addicional a l’actual tar-
geta contactless del client, per 
la qual cosa totes les compres 
realitzades amb ella es carre-
garan exactament igual que 
amb l’actual targeta. Així ma-
teix, el fet de portar la targeta 
al canell afegeix condicions de 

comoditat i seguretat, ja que el 
client no haurà de treure-se-la 
per realitzar pagaments, fent 
més àgil el procés de paga-
ment.
La polsera està basada a la 
tecnologia de pagament con-
tactless: porta en el seu interi-
or un microtag amb la informa-
ció encriptada de la targeta del 
client, protegida amb les ma-
teixes garanties de seguretat 
que les targetes habituals (sis-
tema EMV). Aquest xip permet 
connectar la polsera amb els 
datàfons i realitzar transac-
cions com si fos una targeta 
normal. Tota aquesta tecno-
logia es reuneix en un gadget 
de grandària reduïda, disse-
nyat amb tancament ajustable 
i materials antial·lèrgics.
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In Crescendo, guanyadors de l’Oh Happy Day, demà al Bruc
El grup guanyador del concurs musical de TV3 actuarà al Casal del Bruc en dues sessions

EL BRUC / LA VEU

Demà dissabte el Casal del 
bruc tindrà l’honor de gau-
dir en directe de l’actuació 
del grup vocal guanyador de 
l’edició d’enguany del con-
curs Oh Happy Day de TV3, 
In Crescendo.
Per a qui encara no hàgiu tin-
gut ocasió de veure aquest 
grup en acció les nits del 
dissabte a TV3, us podem 
dir que In Crescendo, és una 
formació vocal formada per 
13 joves entre 16 i 24 anys.
El seu repertori és molt vari-
at i són amants dels reptes. 
Tenen una formació coral bà-
sicament clàssica, però gau-
deixen arranjant i interpre-
tant cançons modernes. El 
seu objectiu és la creativitat 
i la polidesa musical.
Per l’actuació que faran al 
Bruc, In Crescendo estarà 
format per: Miquel Fernàn-
dez, Laia Martínez, Samanta 
López, Elena Oliver, Julen 

Gerrikabeitia, Arnau Oliver, 
Queralt Barbany, Anna Pé-
rez, Paula Aparicio, Inés 
Martí de Veses, Lluís Pérez 
i Elsa W. Hackett.

Venda d’entrades
In Crescendo farà dues ses-
sions del seu espectacle al 
Casal, una a les 8 del vespre 
i l’altra a les 10. 
Les entrades estaran a la 
venta anticipadament des 
del dissabte 20 de desembre 
a Cal Carlets fins el mateix 
dissabte
3 de gener (cal tenir en 
compte però que les en-
trades anticipades per a la 
sessió de les 10 del vespre 
ja estan esgotades). També 
es podran adquirir entrades 
per a les dues sessions a la 
taquilla del Casal una hora 
abans de l’inici de cada con-
cert. El preu de les entrades 
és de 12€ l’anticipada, 15€ a 
la taquilla del Casal i 5€ els 

menors de 14 anys.
No us perdeu l’ocasió d’es-
colar en directe el gran gua-

nyador del programa “Oh 
Happy Day”.
Tal com diuen ells mateixos... 

prepara’t per vibrar amb no-
saltres!!!

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Vilanova del Camí celebra-
rà el proper 11 de gener la 
dissetena edició de la Fira 
del Camí Ral. Una fira amb 
un marcat caràcter medieval 
que es tornarà a instal·lar a 
la plaça del Mercat, i el car-
rer Major, Onze de Setembre 
i Santa Llúcia.
Durant tot el dia, es podrà 
visitar la mostra de produc-
tes alimentaris i artesans del 
Països catalans; la mostra 
d’arts i oficis, que ja arriba a 
la catorzena edició; i també 
podreu trobar un espai de-
dicat a les activitats infan-
tils que contemplen un taller 
d’encunyació de monedes, 
un per fer bombolles ge-
gants,  un galliner i fins i tot 
una caravana de burrets.
Des de Promoció Econòmi-
ca, el regidor Jordi Barón 
ha destacat especialment la 
primera mostra d’artesans 
locals. Un espai que compar-
tiran emprenedors com Ro-
ger Mateu d’Espina de Ferro, 
que elabora cervesa arte-
sana;  Pau Bars, apicultor i 
productor de Mel d’Antany; 
Angelina Cañellas de Mas 

d’en Nogués, especialistes 
en fruits secs, Puri Capitán i 
César Álvarez, d’El baúl del 
Capitán que fan bijuteria ar-
tesanal  i peces amb pedres 
semiprecioses; i Santi Navar-
rete d’Artesania J.Pons, que 
exposarà peces de ceràmica 
i pintures.  L’objectiu, és se-
gons explica Barón, “posar 

en valor els productes que 
s’elaboren al municipi i re-
conèixer la tasca que fan els 
nostres artesans”. Tanma-
teix, explica el regidor, “la fira 
esdevé un bon aparador i un 
espai per donar a conèixer 
aquests productes o serveis 
a la resta de vilatans però 
també als visitants que arri-

La Fira del Camí Ral de Vilanova del Camí 
promocionarà els artesans locals

ben de la resta de la comarca 
i més enllà”. 
Els comerços vilanovins així 
com les entitats locals tam-
bé tindran un espai reservat 
en aquesta fira.  Podreu tro-
bar productes de decoració, 
material informàtic, roba, ali-
mentació...
En aquesta edició també 

s’ha posat especial interès 
en els espectacles alguns 
dels quals s’han previst com  
espectacles de carrer i d’al-
tres que es faran en alguns 
dels dos escenaris que s’han 
instal·lat a la plaça del Mer-
cat. A les 11 del matí s’obri-
ran els espectacles amb el 
pregó inaugural amb musics 
vinguts de la Catalunya Nova 
acompanyats de bufons i 
malabaristes, del faquir i del 
bufó de la Cort.
A partir de les 12.30 h s’han 
previst diferents “performan-
ce”: El Ramonet, l’ermità del 
bosc visita el mercat; el per-
fumer ensenyarà els seus 
saumeris medicianals i aro-
màtics i l’Etilio, un soldat una 
mica begut, acompanyarà la 
cercavila Mediàvulus.
Als escenaris de la plaça del 
Mercat tindran lloc entre les 
onze del matí i les sis de la 
tarda diferents espectacles 
medievals: El reuatule de 
Sant Joan Pispa, Ramon 
Lluc de Selvanyola; Zapa-
trustra, espectacle de màgia 
o Acariciando el Aire, un es-
pectacle de falconeria.
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Vilanova del Camí ha estat 
novament distingida amb el 
Segell Infoparticipa, un re-
coneixement a la qualitat i la 
transparència informativa del 
web municipal. L’Alcaldessa, 
Vanesa González,  va recollir 
de mans de la vicepresidenta 
del govern, Joana Ortega, la 
distinció juntament amb altres 
66 ajuntaments catalans, el 
doble que els que el van ob-
tenir en l’edició del 2013, que 
van ser 34. D’aquests, 20 ajun-
taments, van aconseguir el 
100% de la puntuació.
A la comarca de l’Anoia han 
estat tres els ajuntaments 
guardonats: Vilanova del Camí 
i Masquefa han aconseguit el 
Segell de Qualitat i Òdena que 
ja ha superat 75%, va rebre 
un Reconeixement. Vanesa 
González, Xavier Boquete i 
Pep Solé van recollir els seus 
guardons durant la cerimònia 
celebrada ahir al Palau de Pe-
dralbes.
Aquest segell de qualitat es 
basa en els resultats de l’ava-
luació de les diferents webs 
corporatives a partir de 41in-
dicadors,  preguntes bàsiques 
sobre qui són els represen-
tants polítics, com gestionen 
els recursos col·lectius, com 
informen de la gestió i quines 
eines proporcionen per afavo-
rir la participació ciutadana. Els 
resultats es publiquen al Mapa 
Infoparticipa www.mapainfo-

participa.com  georeferenciats 
i amb colors segons els resul-
tats.
Per obtenir un Segell, que és 
el cas del web municipal de Vi-
lanova del Camí, s’havia d’as-
solir una puntuació superior al 
75%, en el cas de Vilanova la 
puntuació rebuda és del 98%. 
La Menció es podia obtenir 
amb una puntuació inferior en 
cinc punts en cada cas; i un 
Reconeixement si els webs ha-
vien passat d’un suspens a un 
aprovat superior al 60% d’in-
dicadors positius. En total van 
ser distingits amb els guardons 
del Segell Infoparticipa els 
webs de 77 ajuntaments.
El Segell Infoparticipa a la 
qualitat i la transparència de la 
comunicació pública local és 

una certificació que atorga la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (www.labcompublica.
info) per fer un reconeixement 
a les bones pràctiques que es 
posen de manifest als webs 
d’alguns ajuntaments de Ca-
talunya, i alhora per promoure 
que siguin assumides per part 
de la resta de responsables 
polítics i tècnics.
L’origen del Segell Infoparti-
cipa se situa en l’anàlisi dels 
webs dels 947 ajuntaments 
de Catalunya que va realitzar 
l’equip del LPCCP de la UAB 
l’any 2012. El nombre d’apro-
vats, en aquells moments va 
ser de 64 (6’8%) i va represen-
tar per alguns ajuntaments un 
revulsiu per millorar la seva co-
municació local.

El 2013 es va desenvolupar 
una nova plataforma, el Mapa 
Infoparticipa, amb el mateix 
propòsit però amb més pres-
tacions i amb la possibilitat de 
fer un enfocament més ampli. 
En aquesta nova plataforma es 
van introduir les dades de la 2a 
onada de les avaluacions dels 
947 ajuntaments de Catalunya 
que van aprovar un 14% dels 
ajuntaments, una xifra que va 
suposar un increment impor-
tant respecte de la primera  
onada.
Aquesta millora en la presenta-
ció de la informació corporati-
va, s’ha notat especialment en 
aquesta tercera onada ja que 
el percentatge d’ajuntaments 
aprovats ha augmentat fins el 
18%.

Vilanova del Camí distingida novament per la 
transparència i la qualitat de la seva comunicació local

MONTBUI / LA VEU

Un equip de montbuiencs ha 
començat a treballar al voltant 
de la plataforma veïnal Junts 
per Montbui, l’acord municipal 
que es presentarà a les prope-
res eleccions el mes de maig, 
avalat per Esquerra Republica-
na.
Aquest col·lectiu està format 
per una seixantena de veïns de 
tots els barris de Santa Marga-
rida de Montbui, amb l’objectiu 
d’aportar idees, coneixements 
i opinions per tal de millorar la 
realitat de la ciutat. Alguns dels 
membres que formen l’equip 
de Junts per Montbui – AM són 
Jordi Bòria, Isabel Guerrero, 
Joan Bosch, José Antonio Flo-
res, Anton Solé, Jordi Avilés, 
José Antonio Maturana, Daniel 
González, Ana V. Garcia, Josep 
M. Lluvià o Toni Martínez, entre 
d’altres.
Segons els mateixos membres 
de l’equip, “aquesta és una 
candidatura totalment oberta 
i tothom qui vulgui pot fer-hi 
aportacions, sumar-s’hi i treba-
llar per un canvi sòlid i potent a 
Santa Margarida de Montbui”. 
És per aquest motiu que, durant 
els propers mesos, es faran di-
verses reunions i sessions de 
treball a tots els barris montbui-
encs, en què hi podran partici-
par tots els veïns, amb l’objectiu 
d’escoltar la ciutadania i poder 
construir un programa des de la 
base.

Es posa en marxa 
la candidatura 
municipal d’ERC a 
Montbui

Els representants dels consistoris anoiencs guardonats amb el segell Infoparticipa

Si ets subscriptor de La Veu i VOLS VEURE 
ELS PASTORETS DE CALAF

els dies 4,11,18,25 de gener a les 17:30h 
et portem amb autobús a veure’ls per només: 

  26€ (Adults)     17€ (nens)

 
          

Preus especials per a grups de 20 o més persones

et portem amb autobús a veure’ls per només: 

Preus especials per a grups de 20 o més persones

I si hi vols anar amb el teu cotxe, 
descomptes ensenyant el carnet de subscriptor

hora sortida: 16:35 
PUNT DE TROBADA: 

        -Parada autobusos Passeig Verdaguer 
(alçada antics Correus)

        -Estació autobusos (andanes)

I si hi vols anar amb el teu cotxe, 
descomptes ensenyant el carnet de subscriptor

hora sortida: 16:35 
PUNT DE TROBADA: 

        -Parada autobusos Passeig Verdaguer 
(alçada antics Correus)

        -Estació autobusos (andanes)

TRUCA I FES RESERVA: 669 485 500
Si ets subscriptor de La Veu i vens amb el teu cotxe, ensenyant en carnet  33% de dte. Només comprant les entrades a guixeta
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El dia de Nadal, els capella-
dins van notar un gust estrany 
a l’aigua de l’aixeta. Si algú 
se li va ocórrer fer el caldo de 
Nadal amb l’aigua de boca del 
subministrament municipal, va 
tenir un disgust enorme. Qual-
sevol qui begués aigua nota-
va de seguida com si, com a 
mínim, s’hagués begut un glop 
de l’aigua de la piscina, en ple 
estiu. Una avaria al sistema de 
cloració en va tenir la culpa. 
De seguida l’Ajuntament es va 
posar en marxa per solucionar 
el problema, però no va que-
dar del tot resolt fins tres dies 
després, dissabte  a la tarda, 
perquè “desclorar” l’aigua és 

Capellades és un poble ric en aigua, però en aquestes festes ha jugat una mala passada.

Una excessiva clorificació de l’aigua potable de Capellades enmig 
de les festes de Nadal causa indignació entre el veïnat

més complicat en època de 
fred, amb menys força solar. 

La situació va generar una 
evident mostra d’indignació 
entre el veïnat, tal i com es 
podia comprovar fàcilment a 
les xarxes socials. Tot i això, 
l’Ajuntament va informar a tra-
vés de Facebook i Twitter de 
l’evolució dels treballs per a 
recuperar la normalitat. Va fer, 
en total, quatre comunicats.
El primer dia ja informava que 
“durant el dia de Nadal hi ha 
hagut un seguit de problemes 
en el sistema automàtic de 
cloració del subministrament 
d’aigua a Capellades. Aquests 
han disparat els nivells de clor 
que fan que l’aigua no sigui 
potable. Des de l’Ajuntament 
es recomana no consumir ai-
gua per ús de boca fins a nou 
avís i es restableixin els nivells 
normals”. Posteriorment, deia 

que “donades les condicions 
climatològiques de fred, el 
procés per rebaixar les con-
centracions de clor són len-
tes”.
El govern municipal reconei-
xia en el seu darrer comunicat 
que, quan va esclatar el pro-
blema, en ple dia de Nadal, 
“no es disposava de personal 
per fer les accions oportunes. 
Cal fer esment que l’Ajun-
tament és qui fa el servei de 
subministrament i no té un 
servei especialitzat i que pugui 
acudir en moments d’emer-
gències de certa complexitat”.
Segons que ha informat 
l’Ajuntament, l’augment de 
clor “va ser degut a l’avaria de 
la sonda que mesura el nivell 
de clor en el dipòsit de capça-
lera, per la qual cosa el dosifi-
cador ha injectat clor al dipòsit 
sense control. En detectar-se 
la incidència i fer les lectures 
corresponents del clor lliure a 
la capçalera i a la xarxa, es va 
tancar de forma immediata la 
injecció de clor al dipòsit. L’al-
tra mesura, atès els alts nivells 
de clor detectats, ha estat la in-
tervenció utilitzant un producte 
(bisulfit sòdic al 30%) per re-
duir el clor de l’aigua del dipò-
sit. Però degut a la quantitat 
de clor en l’aigua, a les baixes 
temperatures (l’evaporació del 
clor és quasi inexistent), i que 
aquest producte diluent pot re-
accionar amb altres elements 

abans de reaccionar amb el 
clor, ha fet que la corba de re-
acció no fos tan ràpida ni lineal 
com s’esperava”.
Dissabte a les 2 del migdia “la 
lectura de clor lliure ha estat 
d’1,42 ppm (mg/l). La concen-
tració idònia a que ha d’arri-
bar a xarxa se situa entre 0,7 
i 1 ppm, i amb les analítiques 
efectuades a les 7 de la tarda 
del dissabte ja es confirma 
que s’han assolit els nivells 
òptims per al consum segons 
el RD 140/2003, quedant nor-
malitzada definitivament la si-
tuació”.

Disculpes 
de l’Ajuntament
Passat l’incident, l’Ajuntament 
demanava a Facebook “dis-
culpes per les contrarietats 
que s’hagin ocasionat arrel 
d’aquest accident i es treba-
llarà per millorar en sistemes 
de detecció i alarma més im-
mediats, per a així tenir enca-
ra millors temps de resposta 
i garantir la qualitat sanitària 
de l’aigua de consum humà”. 
El consistori agraïa l’ajut de 
l’empresa Tecsistem Fons SL 
i “d’industrials de Capellades 
que han treballat i col•laborat 
conjuntament amb els serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Ca-
pellades per a solucionar la in-
cidència el més ràpid possible 
i en dies poc operatius”.

LA POBLA DE C. / LA VEU

Marc Tolosa i Èlia Ibarra van 
ser els guanyadors absoluts 
masculí i femení, respectiva-
ment, de la Copa Nadal de 
Natació de la Pobla de Clara-
munt, que va tenir lloc el dijous 
25 de desembre a la Piscina 
Municipal. Aquesta activitat, 
organitzada per la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament, va 
arribar a la 43a edició i hi van 
participar 49 nedadors i neda-
dores.
Tolosa va aconseguir un 
temps de 12.39 i Ibarra, de 
14.01. El primer classificat 
comarcal masculí va ser Ser-
gio Portero, amb un temps de 
13.13, i la primera classificada 
femenina va ser Ona Brunet, 
amb 14.87. Pel que fa als pri-
mers classificats locals van 
ser David Sevilla, amb 13.73, 
i Aina Fitó, amb 15.75. 
També es va premiar el ne-
dador de més edat, que va 
ser Ernest Parcerisas, de 80 
anys, i el més petit, que va ser 
Romà Cortés. Parcerisas, que 
és el nedador de més edat 
des de l’any 1991, va anunci-
ar que aquesta va ser la dar-
rera edició que participa en la 
competició. Aquest fet va ser 
destacat per l’alcalde poblatà, 
Santi Broch, durant el seu par-
lament.
Com altres anys, els darrers 
classificats masculí i femení 
van rebre com a obsequi un 
bacallà, i van ser Xavi Oliva, 
amb un temps 25.76, i Vane-
sa Prieto, amb 25.53. Com a 
dada curiosa cal ressaltar que 
l’aigua de la piscina estava a 
una temperatura de quatre 

graus.
El lliurament de copes va anar 
a càrrec de l’alcalde, Santi 
Broch, del regidor d’Esports, 
Juan Carlos Pérez, i d’altres 
regidors del Consistori pobla-
tà. Un cop coneguts els gua-
nyadors i lliurats els trofeus, 
es van sortejar dues tauletes, 
cedides per l’Ajuntament, una 
entre els participants menors 
de 16 anys, que va ser per a 
Carla Alemany, i una altra per 
a la resta de nedadors, que 
va ser per a Vicenç Gascón. 
També es van sortejar, entre 
tots els nedadors, dos raspalls 
de dents elèctrics, obsequi de 
Tecnocolor, que van ser per a 
Daniel Redón i Josep Ríos, i 
una tovallola de bany, cedida 
per Esports Sallés, que li va 
tocar a Jordi Escudé.
Abans de la competició, i com 
ja s’ha convertit en tradició, els 
nens i les nenes van fer cagar 
el tió. Una vuitantena d’infants 
van participar en aquesta ac-
tivitat. Tant els nedadors com 
els assistents van poder veure 
un got de rom cremat i per als 
més petits, un got de xocolata. 
D’aquestes quaranta-tres edi-
cions, la millor marca mascu-
lina la té Marc Tolosa, amb un 
temps de 11.25, i la femenina, 
Èlia Ibarra, amb un temps de 
14.01.
La quaranta-tresena Copa 
Nadal de Natació va comptar 
amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, el Consell Co-
marcal de l’Anoia i empreses i 
entitats bancàries de la Pobla 
i de la comarca.

Marc Tolosa i Èlia Ibarra, 
guanyadors absoluts de la 43a 
Copa Nadal de Natació de la Pobla
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ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena ha ob-
tingut, el reconeixement  Info-
particip@ a la qualitat i la trans-
parència de la comunicació 
pública local.  L’alcalde d’Òde-
na, Pep Solé, va recollir ahir, en 
un acte al Palau de Pedralbes 
que celebrava la segona edi-
ció del Segell Infoparticip@,  
aquest reconeixement per la 
millora de la puntuació de la 
web des de que es van iniciar 
les avaluacions al Mapa Info-
particip@.
Infoparticip@  és un producte 
del Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutada-
nia Plural de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. El Mapa 
Infoparticip@ és el resultat 
d’haver desenvolupat i validat 
el 2012 el Mapa de les Bones 
Pràctiques de la Comunicació 
Pública Local a Catalunya.
El projecte Infoparticip@ vetlla 
perquè la web dels ajuntaments 
doni a conèixer la màxima in-

formació possible sobre el fun-
cionament de la institució i els 
representants de la ciutadania. 
Aquestes dades són recollides 
a la web www.mapainfopublica.
com, on es valoren 41 indica-
dors diferents sobre la trans-
parència, la gestió de recursos 
i el seguiment de la gestió, i el 
funcionament dels mitjans de 

participació ciutadana. 
En la darrera revisió  que s’ha 
fet, Òdena compleix amb un 
75.61% de les pràctiques, una 
millora respecte el 68,24% ob-
tingut en la primera anàlisi de 
2013. D’aquesta manera es 
reforça el compromís i l’esforç 
de l’actual equip de govern en 
transparència informativa.  

Òdena rep el reconeixement Infoparticip@ en 
transparència informativa

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els darrers mesos de novem-
bre i desembre ha estat temps 
de reflexió interna i pedagògica 
per al Centre d’Esplai Endinsa’t. 
Després de gairebé 10 anys de 
treball en l’educació en el lleu-
re dels més petits, Endinsa’t 
ha fet una bona frenada per a 
reflexionar, observar, valorar, 
qüestionar...tota la tasca feta. 
Inicialment des del Consell Di-
rectiu, format pels responsables 
de les diferents àrees de treball 
del centre d’esplai (difusió, ma-
terials, activitats, secretaria, 
comptabilitat...) es va plantejar 
la missió, visió i valors de l’en-
titat. Posteriorment es va crear 
un document de línia metodolò-
gica de treball amb les aportaci-
ons de la coordinació d’activitat 
i el propi equip de monitors vo-
luntaris de l’Esplai de dissabtes, 
projecte motor del centre. 
En aquest document s’han re-
collit aspecte com què és En-
dinsa’t, quina és la línia de va-
lors a treballar i quins són els 
objectius que ha de prioritzar 
el centre d’esplai en la seva 
acció educativa. “Endinsa’t és 
un centre d’esplai que cons-
trueix espais educatius amb 
activitats i propostes sota un fil 
conductor o centre d’interès, 
basades en uns objectius peda-
gògics que fomentin l’educació 
en lleure al nostre entorn més 
proper” aquesta s’ha convertit 
en la definició d’Endinsa’t des-
prés de la seva primera dèca-
da de vida que començà amb 
un grup d’animació “Pim Pam” 
i que ha esdevingut un Centre 
d’Esplai amb més d’una dese-
na de projectes i activitats. Pel 
que fa als objectius, Endinsa’t 
ha marcat tres finalitats ben de-
finides: “ Fer ciutadans compro-
mesos, indicint en crear infants 
responsables per allò propi i 
dels altres i respectuosos vers 
les persones i l’entorn, estimu-
lant la creativitat i la imaginació 

i oferint propostes d’activitats 
obertes on prengui importància 
la pròpia emprenedoria; Cons-
truir espais de confiança i be-
nestar, l’infant ha de sentir-se 
còmode i en un entorn acollidor, 
s’han de crear els moments de 
reflexió necessaris per a que 
es pugui expressar lliurement, 
que trobi l’espai per mostrar 
la seva personalitat, els seus 
sentiments i les seves emoci-
ons, tot acollint-lo en confiança 
i confidencialitat; i Aprendre i 
créixer com a persona a través 
del joc, el joc ha de ser el mit-
jà de presentació de l’educació 
vers l’infant, qualsevol proposta 
educativa ha de crear-se mit-
jançant el joc, l’infant aprendrà 
a conviure, a relacionar-se, a 
expressar-se, a moure’s pel 
món, a argumentar, a escriure, 
a parlar...amb el joc”. El cen-
tre d’esplai Endinsa’t treballarà 
promovent els valors: “Compro-
mís: l’infant s’ha de comprome-
tre a millorar el món i la seva 
realitat, a la vegada que, el seu 
propi esforç, farà augmentar el 
seu creixement personal; Sen-
timent de pertinença: l’infant 
s’ha de sentir membre del grup 
d’esplai, ciutadà del municipi i 
del món. Ha d’actuar a favor del 
grup, responsabilitzant-se, coo-
perant, implicant-se i treballant 
en equip per una fita comuna; 
Participació activa: l’infant ha 
de ser partícep del projecte i ha 
de transmetre la seva veu i el 
seu vot; i Creixement personal: 
l’infant ha de ser conscient del 
que li aporta el grup al seu crei-
xement intern i ha de conèixer 
el seguiment de l’evolució de la 
pròpia personalitat, creant ruti-
nes, treballant hàbits i fomen-
tant l’autonomia”.
A més, pel que fa a cada àm-
bit de treball de l’educació en el 
lleure s’han plantejat diferents 
línies estratègies i propostes 
pràctiques per a dur a terme a 
la pròpia activitat. Entre d’altres 

activitats, es crearà l’espai de 
conversa a l’inici de l’activitat i 
l’Assemblea comunitaria al fi-
nalitzar-la. Dos dels espais de 
reflexió i expressió dels senti-
ments, emocions i procupaci-
ons dels infants, sobretot, pel 
que fa a la valoració del que es 
fa a l’esplai per tal d’aportar pro-
postes i idees per a dur a ter-
me. S’iniciarà el treball del fou-
lard a l’esplai. Els infants han 
de percebre el projecte com 
a propi i amb un sentiment de 
pertinença important. El foulard 
serà l’element que simbolitzarà 
aquesta pertinença al grup i al 
propi esplai. Pel que fa a l’equip 
humà, es prioritzarà l’acció vo-
luntària dels monitors que ofe-
reixen el seu temps lliure a edu-

car als infants i a prendre part 
del projecte d’esplai comú. Re-
bran la formació, el suport, l’as-
sessorament i sobretot, el re-
coneixement per la seva tasca 
educativa al centre d’esplai. Les 
activitats que es plantejaran se-
guiran una fita clara i precisa: 
Per què estem fent aquesta 
activitat i què volem aconseguir 
educativament amb ella? Cal 
plantejar un projecte basat en 
activitats pràctiques, funcionals, 
significatives i sobretot, que fo-
mentin l’educació integral dels 
infants. Es mantindrà l’esplai 
amb dos grups d’edats: l’esplai 
dels petits per a infants de P3, 
P4 i P5; l’esplai dels mitjans 
pels infants de primària i l’es-
plai dels grans pels de la ESO 

(12-16 anys). Aquest últim és 
un nou objectiu per a Endinsa’t, 
crear un esplai pels pre-joves 
per aconseguir que es conver-
teixin en propis pre-monitors del 
seu projecte, i posteriorment, 
en monitors. Altres seran les 
accions determinades per les 
relacions internes de l’entitat 
(monitor-nen, monitor-monitor, 
monitor-coordinador...), les ex-
ternes amb altres entitats, la 
gestió de materials i economica 
i la difusió i imatge. Totes amb 
l’objectiu de crear un centre 
d’esplai adaptat a la realitat so-
cial, que eduqui per aconseguir 
infants compromesos i partí-
ceps del món en el que vivim.

El centre d’esplai Endinsa’t de Vilanova del Camí es renova

GUANYADOR
  DE LES

2 ENTRADES RAFAEL DOMENECH

10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant 
el carnet de subscriptor
de

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

El professor de les Facultats 
de Pedagogia i Sociologia de 
la Universitat Nacional Autò-
noma de Mèxic (UNAM), Fer-
nando Jiménez Mier y Terán, 
ha visitat recentment Vallbona 
d’Anoia per consultar la recu-
peració de la publicació esco-
lar El Carol (1933-1935) i el 
fons documental del mestre 
Masclans, que custodia l’Arxiu 
Municipal.
Fernando Jiménez Mier, amb 
una llarga experiència en la 
recerca històrica, ha realit-
zat diversos treballs sobre el 
grup de mestres seguidors 
de Célestin Freinet i l’exili pe-
dagògic espanyol a Mèxic. 
L’investigador ha destacat 
que Ana Gavín, la mestra de 
l’escola de nenes de Vallbo-

na d’Anoia, es pot considerar 
com la primera dona que va 
utilitzar la impremta com a 
recurs pedagògic durant els 
anys 1930.
Jiménez Mier s’ha mostrat 
molt satisfet amb la visita per-
què podrà comptar aviat amb 

La recuperació del patrimoni documental de 
les escoles de Vallbona d’Anoia interessa als 
investigadors

una edició facsímil de la revis-
ta.
L’Arxiu Municipal de Vallbona 
d’Anoia, forma part del Pro-
grama de Manteniment de la 
Xarxa d’Arxius Municipals, as-
sistit per un arxiver itinerant de 
la Diputació de Barcelona.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

En el Ple Extraordinari cele-
brat el passat 4 de novem-
bre, la Corporació Municipal 
dels Hostalets de Pierola va 
aprovar inicialment els pres-
supostos per l’any que ve. La 
previsió econòmica presenta-
da dóna resposta a la situació 
actual de crisi i, sobretot, con-
solida els serveis als hostale-
tencs i garanteix l’estabilitat 
del sistema financer dels Hos-
talets de Pierola en el futur.
Els pressupostos preveuen 
una reducció de les despe-
ses per l’any 2015 de l’1,3%, 
passant de 4.368.525€ a 
4.312.500€. Per altra banda, 
els ingressos augmenten en 
un 3,5%, amb una estimació 
de 4.519.500€. La previsió 
d’inversions estan valorades 
en 1.338.500€, un 225% més 
que l’any passat. Entre d’al-
tres, les inversions més desta-
cables són:
- Redacció projecte i inici exe-
cució nou poliesportiu cobert: 
200.000€
- Edifici Serveis Integrals a la 

gent gran: 600.000€
- Millores i urbanització a Ser-
ra Alta: 225.000€
- Centre de Restauració i In-
terpretació Paleontològica: 
250.000€
En relació a les despeses, la 
retallada se situa sobretot en 
el fons de contingència del 
Pla de Viabilitat financera que 
passa de 80.886€ a 40.000€
Cal destacar l’esforç per con-
solidar i millorar el suport als 
veïns en situació més des-
favorida. Per aquest exercici 
ha augmentat també la par-
tida per al desenvolupament 
de Plans d’Ocupació, arribant 
als 131.000€. El suport a les 
famílies que es troben en una 
greu situació econòmica i la-
boral és una prioritat.
Els serveis als ciutadans tam-
bé augmenten els seus re-
cursos. En el següent quadre 
apareixen les partides de les 
àrees de govern que desen-
volupen accions que benefici-
en directament els veïns dels 
Hostalets de Pierola.

Sostenibilitat, serveis als veïns i inversions: Eixos bàsics del 
pressupost municipal 2015 als Hostalets

La dependència del pressu-
post de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola respec-
te l’abocador i Ecoparc 4 
s’ha reduït sensiblement
En els últims anys els ingres-
sos provinents de l’abocador 
han anat en augment. Gràcies 

al treball conjunt entre l’Auto-
ritat Metropolitana de Barcelo-
na i l’Ajuntament des del 2011, 
les aportacions al pressupost 
per part de l’abocador han 
augmentat en 450.000€, gai-
rebé un 25%.
La dependència de l’Ajunta-

ment dels Hostalets de Pie-
rola amb l’abocador ha bai-
xat considerablement d’un 
19,86% l’any 2011 a un 6,34% 
el 2015. Això s’ha aconseguit 
per l’augment dels ingressos 
provinents de l’abocador i per 
una reducció de la despesa 
corrent. La conseqüència final 
és l’augment de les partides 
destinades a acció social i ser-
veis a la ciutadania que pugen 
un 34% respecte el 2011.
Consolidar el futur L’acció del 
govern no s’atura i el repte 
més important passa per ga-
rantir la sostenibilitat de les 
finances municipals al llarg 
dels pròxims anys. Cal conti-
nuar per aquest camí, millo-
rant l’eficiència i l’eficàcia de 
les accions municipals per tal 
que els seus beneficis arribin 
al màxim possible de veïns 
amb uns costos sostenibles 
per a la comunitat. Consolidar 
la sostenibilitat econòmica de 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola significa garantir la co-
hesió social al nostre municipi.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’esperat Concert de Nadal va 
clausurar la novena tempora-
da del cicle de concerts orga-
nitzats pels Amics de la Músi-
ca dels Hostalets de Pierola. 
El diumenge 21 de desem-
bre, al teatre del Casal Català, 
l’Orquestra Lírica del Barcelo-
nès dirigida per Helena Bayo 
va oferir un concert de gran 
qualitat musical a tots els as-
sistents que van omplir la sala.  
No van faltar els grans clàssics 
del repertori straussià amb la 
inclusió també d’altres valsos 
menys coneguts. El concert va 
comptar amb l’actuació de so-
listes del reconegut Jove Ba-
llet Clàssic de Badalona que, 
sota la direcció de Marisa Yu-
des, van brillar especialment a 
l’escenari del teatre.
La tradicional i nadalenca 

Marxa Radetsky, acompanya-
da pel públic, va concloure el 
magnífic espectacle de músi-
ca i dansa.

Reeixit concert de l’Orquestra 
Lírica del Barcelonès

902 21 00 64       info@�lnet.cat         www.�lnet.cat     www.�lnetworks.com

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes
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CALAF / LA VEU

El passat 26 de desembre, a 
les 12 del migdia, a la sala de 
fusta del Casal de Calaf, va te·
nir lloc el ja tradicional Conta 
Contes calafí. Presentat per 
Blanca Bacardit i amb un pòs·
ter dissenyat per Marga Oller 
(en el què es fa ressò del Mil·
lenari de Calaf amb la silueta 
del fundador Guillem de Medi·
ona) enguany els 6 convidats 
van ser: Llorenç Illa (“El prín·
cep i el captaire”); Àlex i Ami·
nata (alumnes de 1r ESO: “La 
cuca de llum”); Ramona Farrés 
(“Els claus de sabata”); Este·
ve Mallorquí (“La ventafocs”); 
Grup Gebrats (Mel·lina Illa, 
Martí Garriga i Omar Salcedo: 
“La venedora de llumins”); i 

Gemma Puig (“Per què l’aigua 
del mar és salada”). Amb una 
sala plena de gom a gom, xics 

i grans van gaudir de valent 
amb aquesta dissetena edició 
del Conta Contes.

Participants del Conta Contes en el moment de rebre el pòster emmarcat com a record”), de la 
17a edició del Conta Contes

17è Conta Contes al Casal de Calaf

CALAF / LA VEU

Aquest divendres, 2 de de·
sembre l’historiador i profes·
sor Josep Maria Solà oferirà 
una conferència sobre “Calaf 
en la literatura”. La conferèn·
cia s’emmarca dins del cicle 
“Calaf, 1000 anys d’història” 
que es porta a terme al muni·
cipi en motiu de la celebració 
del Mil·lenari. 
La xerrada tindrà lloc a la Sala 

de Fusta del Casal de Calaf a 
les 8 del vespre. En acabar la 
conferència de Josep Maria 
Solà s’oferirà un petit refrigeri 
per a tots els assistents.

Josep Maria Solà parlarà 
divendres de Calaf en la 
literatura

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El 24 de desembre, nit de Na·
dal, va tenir lloc al local soci·
al de Calonge de Segarra la 
Festa de la Torronada, com 
és tradició. La celebració va 
comptar amb un petit pa amb 
tomàquet, coques i torrons per 
a tots els assistents. Durant 
la festa es va lliurar el premi 
del 7è concurs de dibuix de la 
postal nadalenca de Calonge 
de Segarra, el guanyador del 
qual va ser Josep Mayà Mon·
cunill de l’Alzina. L’Ajuntament 
agraeix a tots els veïns i veï·

nes participants en el concurs, 
als quals se’ls va lliurar un 
petit obsequi. La Festa de la 
Torronada també va comptar 
amb la visita del Pare Noël, 
carregat de llaminadures. Se·
guidament, es varen sortejar 
dues grans paneres amb pro·
ductes artesans de la zona. 
Finalment, l’Ajuntament va 
obsequiar als assistents amb 
una agenda, bolígraf i calen·
dari editat pel consistori calon·
gí. Per veure les fotografies de 
la festa visiteu el web: www.
calongesegarra.cat. 

Calonge de Segarra viu la 
Festa de la Torronada

CALAF / LA VEU

Del gener a l’abril es durà a 
terme a Calaf una activitat en 
motiu del Mil·lenari de la Vila, 
la gran caminada pel que va 
ser el terme de Calaf l’any 
1015, any que consta en el do·
cument referent a la vila més 
antic .
Es tracta d’una ruta en quatre 
etapes, cada darrer diumenge 
dels mesos de gener, febrer, 
març i abril del 2015. A través 
de les quatre etapes es res·
seguirà de forma aproximada 
el perímetre del terme de Ca·
laf l’any 2015, quan Guillem 
d’Oló, dit també de Mediona, 
va rebre aquestes terres del 
Bisbe Borrell amb l’encàrrec 
de repoblar·les, cultivar·les i 
defensar·les.
Per dissenyar la ruta els or·
ganitzadors s’han basat en la 
descripció feta en el document 
de 30 d’abril del 1015 i es se·

guirà els topònims de Corregó, 
Villalonga, Gàver, Calonge, 
etc, que cita el primer docu·
ment, fins a tancar un cencre 
d’aproximadament 65 km.
Cada mes es durà a terme 
una de les 4 etapes. El 25 de 
gener de 2015, es farà la ruta 
Calaf- L’Astor (16km aprox), 
el 22 de febrer de 2015, de 
l’Astor a Ferran (18 km); el 29 
de març del 2015, de Ferran 
a Sant Pere de l’Arç (15km 
aprox) i finalment el 26 d’abril, 
de Sant Pere de l’Arç a Calaf 
(16,5km aprox).
Per a participar-hi cal inscriu·
re’s prèviament a l’Ajuntament 
de Calaf o a l’oficina d’Infor·
mació (Plaça dels Arbres) en 
horari d’atenció al públic.
S’obriran inscripcions a partir 
del dia 10 de cada mes i es 
tancaran un cop esgotades 
les places disponibles o 3 dies 
abans de la caminada.

El preu per a participar en 
cada una de les etapes és de 
5 € (i inclou els trasllats en 
autocar per anada i/o tornada 
des de Calaf).
Cal portar esmorzar i beguda, 
i l’organització portarà cafè i 
aigua per a l’hora d’esmorzar. 
En el moment de la inscripció 
es facilitarà un carnet a sege·
llar en cada caminada que do·
narà dret a un reconeixement 
final si es participa en les qua·
tre etapes.
La darrera etapa (Abril 2015) 
serà compartida amb el grup  
BTT de Calaf que farà el re·
corregut complet en bicicleta 
de muntanya (65km en una 
sola etapa) i que coincidiran 
amb caminadors a l’arribada 
del Castell de Calaf, on es 
farà una recepció conjunta 
amb caminadors i ciclistes i es 
lliuraran els reconeixements.

“Terminus Calafinus”, la gran caminada pel 
terme calafí del 1015

Retalla i entrega el val

www.elspastorets.com

OFERTA 2X1
 4 de gener  a les 18:00

També si ets subscriptor de 

SESSIÓ REDUÏDA
(2 hores)

4 i 11 de gener
3/4 de 12 del migdia

SESSIÓ COMPLETA
(3hores)

4 de gener
6 de la tarda

Venda anticipada:
Agència de viatges

Over Fer Frans
Tel. 93803 7556
     639355721

reserves@elspastorets.com
Internet: elspastorets.com

Al teatre: 
dies de representació

(1hora abans)

DE L’ANOIA
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+ informació a publianoiadisseny@gmail.com
o per telèfon 93 804 24 51

(Oferta vàlida per a nous subscriptors
 i fins exhaurir existències)

D E  L ’ A N O I A

+ informació a publianoiadisseny@gmail.com

A

(Oferta vàlida per a nous subscriptors
 i fins exhaurir existències)

(Oferta vàlida per a nous subscriptors
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CALAF / LA VEU

Aquest darrer cap de setma-
na, s’han estrenat els Pasto-
rets Infantils al Casal de Calaf, 
amb dues funcions: el dissab-
te 27 i el diumenge 28 de de-
sembre amb un èxit digne de 
menció.
En ambdues funcions l’assis-
tència de públic ha estat molt 
bona, i el que és més impor-
tant, ha sortit molt i molt satis-
fet amb la qualitat de l’espec-
tacle, que val a dir, ha estat la 
suma d’una bona interpretació 
dels actors (del primer fins a 
l’últim), l’experiència de l’equip 
tècnic (il.luminació, so, efectes 
especials, tramoia, regidors, 
vestuari, perruqueria i maqui-
llatge), l’ajut d’una colla de pa-
res i mares que han fet molta 
feina entre cametes, i una molt 
bona direció.
Certament l’espectacle va sor-
tir rodó. I algun dels membres 

de l’Agrupació Teatral del Ca-
sal de Calaf va quedar grata-
ment sorprès per la qualitat 
d’aquests actors, que encara 
que molt joves, en van pren-
dre nota, donç realment s’ha 
fet palès que hi haurà relleu 

Gran èxit dels Pastorets infantils de Calaf

generacional i vénen apretant 
fort.
També és de destacar l’ac-
tuació de la coral de l’Escola 
Municipal de Música, que ens 
va delectar amb algunes na-
dales i cançons mentre es feia 

el canvi de decorats en alguns 
quadres.
El Casal de Calaf pot estar, de 
debò, molt content, i per ex-
tensió la Vila de Calaf i la seva 
comarca, pel fet que la tradi-
ció teatral no perd aire, ans al 

contrari. Així que caldrà treba-
llar per alimentar i pulir aques-
ta nova fornada d’actors, que 
d’aquí a uns anys faran les 
delicies de la Sala Gran del 
Casal de Calaf.

CALAF / LA VEU

Aquest diumenge, 28 de de-
sembre, al migdia es va pre-
sentar al Casal de Calaf el 
llibre sobre els tradicionals 
cuplets dels Pastorets de Ca-
laf, que recull una mostra dels 
cuplets que al llarg dels prop 
de 90 anys d’història dels Pas-
torets de la vila, han escrit di-
versos autors i s’han interpre-
tat durant de la representació 
de l’obra.  El Calafí Antonino 
Mestres s’ha encarregat de re-
collir exemples de cuplets de 
totes les èpoques. “No és un 
recull complert, ja que molts 
cuplets no es van guardar o 
es van perdre , però sí que és 
representatiu de les diferents 
èpoques i dels diferents au-
tors que hi ha hagut”. “He fet 
un puzzle intentant reunir el 
màxim de peces possibles. De 
les 1200 que podria tenir, no-
més n’he aconseguit unir unes 
200, però el resultat és força 
orientatiu del que han estat 
els cuplets a Calaf al llarg 
d’aquests anys”.
Un cuplet és una cançó lleuge-
ra composta d’estrofes breus 
amb tornada, sobre text de 
caràcter sovint picaresc, i que 
moltes vegades fa referència 
a l’actualitat. Així el recull que 
ha fet Antonino Mestres es 
converteix en una  crònica po-
pular i local i de país que recull 
90 anys de tradició.
Durant la presentació, Antoni-
no Mestres va tenir paraules 
d’agraïment per a totes les 

persones que l’han ajudat a 
recopilar cuplets, i també per 
aquelles que han fet possible 
el llibre, començant per l’autor 
de les il·lustracions: Lluís Sel-
vas.
Mestres va estar acompanyat 
durant l’acte per Ferran Vi-
llalba, president del Casal de 
Calaf, -l’entitat que hi ha al 
darrera dels Pastorets -, així 
com també Jaume Oller, fill 
de Jaume Oller Bonastre -un 
dels autors de cuplets calafins 
més prolífics-. Mestres va dir 
de Jaume Oller Bonastre que 
amb ell hi va haver l’edat dau-
rada dels cuplets dels Pasto-
rets, tant per la quantitat com 
per la qualitat dels textos. 
Jaume Oller, fill, va destacar 
del seu pare la seva facilitat 
per escriure els cuplets, i com 
aquesta tasca va formar part 
de la quotidianitat de la famí-
lia, especialment durant les 

festes de Nadal. Oller va ex-
plicar que  “la família sempre 
comentava somrient que el 
pare els cuplets els “pixava”, 
ja que li sortien a raig...”
L’acte va comptar amb una 
nombrosa assistència que en 
acabar la presentació va po-
der  escoltar 6 cuplets repre-
sentatius de diverses èpoques 
que van interpretar Josep Gar-
riga i Eloi Fonoll.
El recull del Cuplets dels Pas-
torets fet per Antonino Mes-
tres es pot comprar a la botiga 
dels Pastortes que hi ha al Ca-
sal i a altres punts de la vila, al 
preu de 10 euros.

Concurs de Cuplets, en mo-
tiu del Mil·lenari
Seguint amb el tema dels cu-
plets, cal recordar que entre 
l’1 i el 28 de febrer s’obrirà el 
termini per a la presentació de 
cuplets originals al Concurs de 

cuplets de Calaf, que es duu a 
terme en motiu dels actes del 
Mil·lenari.
Segons el diccionari de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. Els cu-
plets són tradicionals a Calaf, 
i els podem escoltar cada any 
durant les representacions 
dels Pastorets.
El concurs està obert a tothom 
(exceptuant els membres del 
Jurat) i cada participant podrà 
presentar fins a un màxim de 
tres obres.
Hi haurà tres categories de 
participants: infantil (fins als 
12 anys), juvenil (entre 12 i 16 
anys) i adults (majors de 16 
anys).
Els cuplets hauran d’estar es-
crits en llengua catalana i la 
temàtica ha de versar sobre 
Calaf, la seva història i la ce-
lebració del Mil·lenari amb el 

El calafí Antonino Mestres presenta un llibre que recull 90 anys 
dels tradicionals cuplets dels Pastorets de Calaf

to humorístic, satíric o picant 
que caracteritza aquest gène-
re literari. 
Les obres presentades han de 
cenyir-se a la mètrica caracte-
rística dels cuplets dels Pasto-
rets de Calaf.
Els concursants que ho de-
sitgin podran declamar (ells 
mateixos o un col·laborador/a) 
els cuplets que han presentat 
al concurs davant el públic as-
sistent a l’acte d’entrega dels 
premis (23 d’abril) i optar a un 
premi addicional.
El jurat estarà integrat per 
membres de la Comissió de 
Cultura del Mil.lenari i perso-
nes amb experiència acre-
ditada en la composició de 
cuplets: Joan Sanglas, Joan 
Graells, Antonino Mestres, Jo-
sep M. Solà, Jordi Nadal.

Antonino Mestres

Cantant cuplets amb JosepmGarriga i Eloi Fonoll
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Més de 900 patges, una xifra 
rècord, prendran part el proper 
dilluns en la Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient, a 
Igualada. 
L’hora d’inici serà a a 2/4 de 6 
de la tarda, davant de l’antic 
hospital. Els tres Reis i els pat-
ges aniran acompanyats de la 
Banda de Música d’Igualada i 
la Unió Filharmònica d’Ampos-
ta. 
A 1/4 de 6 de la tarda, petita ac-
tuació de les bandes i rebuda 
de les autoritats locals a Ses 
Majestats els Reis d’Orient.
Acte seguit, inici de la cavalca-
da amb el següent recorregut:
Passeig Verdaguer (cantona-
da Joaquima de Vedruna), av. 
Montserrat, av. de Caresmar, 
c/ de la Soledat, plaça del Rei, 
c/ de Sant Jordi, rambla del 
General Vives, rambla de Sant 
Isidre, rbla. Nova, c/ de Sant 
Ferran i plaça Castells.
Consells de seguretat:
• Eviteu de recollir caramels a 
la zona de pas de camions i 
carrosses.
• Vetlleu i controleu els nens i 
nenes perquè no s’aproximin a 
les rodes dels vehicles.
• Queda prohibit transitar entre 
els vehicles i les carrosses du-
rant tota la Cavalcada.
• Cal esperar el pas dels dar-
rers camions de la Cavalcada 
abans d’ocupar la calçada.
• En cas de pèrdua contactar 
amb la Policia Local.
Consulteu els pàrquings, les 
zones blaves i també les zones 
blanques d’aparcament gratuït 
al web: www.igualada.cat.

L’arribada del Patge Faruk va omplir les Comes diumenge passat al vespre. Foto: Joan Guasch.

Més de 900 patges prendran part en la Cavalcada dels Reis 
d’Orient a Igualada, el proper dilluns al vespre

Reis d’Igualada

Recepció de paquets 
El lliurament de paquets es 

farà a l’avinguda del mestre 
Montaner, núm. 99, (edifici Ig-

nasi Carner) en les dates i els 
horaris següents: Dies 2 i 3 de 
gener de les 6 de la tarda a les 
10 de la nit. Dia 4 de gener de 
les 6 de la tarda a les 10 de 
la nit . Passada aquesta hora 
no serà possible admetre cap 
altre paquet. 

Missatges per la ràdio
Pel que fa als habituals mis-
satges d’en Faruk per la ràdio 
municipal (103.2 de la FM), 
avui es poden sentir a les 7 de 
la tarda. Dies 3 i 4 de gener, a 
les 4 de la tarda. Dia 5 de ge-
ner, a les 12 del migdia. 

Transmissió de la 
cavalcada per Internet
La Cavalcada dels Reis 
d’Igualada es podrà seguir 
novament, a través d’Internet 
amb una transmissió de vídeo 
en streaming d’alta definició 
que arrencarà aproximada-
ment a les 18:15h i que s’allar-
garà fins les 19:45h. Aquesta 
és una iniciativa de l’Ajunta-
ment de la ciutat i de la Comis-
sió de la Cavalcada dels Reis 
d’Igualada. S’hi podrà accedir 
a través dels webs www.igua-
lada.cat, www.reisdigualada.
com i www.radioigualada.cat. 
Per tal de difondre la festa de 
Reis més antiga de Catalunya, 
el 2013 ja es va dur a terme 
una primera experiència sa-
tisfactòria de transmissió en 
vídeo a través de la xarxa, 
que l’any passat es va millorar 
adaptant-la a l’alta definició. 
Enguany, a més, s’hi afegiran 
comentaristes: el periodista 
Aitor Centelles com a narrador 
i un membre de la Comissió, 
Magí Marcé, que aportarà l’ex-
periència i el coneixement de 
la Festa.  

La retransmissió, executada 
per la productora igualadina 
Global Production, cobrirà l’ar-
ribada i els parlaments dels 
Reis al Passeig Verdaguer, 
l’arrencada de les carrosses 
i el posterior pas de la comi-
tiva per La Rambla, la zona 
més cèntrica i que tradicional-
ment aplega més públic. Per 
a dur-la a terme, es comptarà 
amb un equip mòbil a la zona 
del Passeig, càmeres fixes i 
un control de realització a la 
Rambla de Sant Isidre. També 
es preveu emetre en directe 
l’entrada dels patges amb es-
cales de mà en un pis de la 
mateixa Rambla. 
Prèviament, i com també ha 
fet els darrers anys, l’emisso-
ra municipal Ràdio Igualada 
retransmetrà en directe els 
parlaments de Ses Majestats 
a la seva arribada davant l’an-
tic Hospital del Passeig Verda-
guer. Es podran seguir a partir 
de les 17:30h al 103.2 FM i al 
web www.radioigualada.cat.

Ahir, lliurament de les cartes
El patge Faruk i el seu segui-
ci van tenir ahir, primer dia de 
l’any 2015, molta feina reco-
llint el gairebé miler llarg de 
cartes que els nens i nenes 
d’Igualada van escriure amb 
les seves peticions. 
Com sempre, el teatre de 
l’Ateneu va registrar una in-
tensa activitat durant tot el 
matí i fins ben entrat el mig-
dia. Abans, diumenge passat, 
el pavelló de les Comes es 
va omplir de gom a gom -el 
d’hoquei i el poliesportiu- per 
veure l’arribada del Patge Fa-
ruk. Pep Callau va fer un gran 
espectacle infantil abans que 
la comitiva arribés a Igualada.

La cavalcada tornarà a poder veure’s en directe per Internet, i escoltar-se per la ràdio.

El diari “Ara” i La Veu publiquen demà 
un suplement especial sobre la festa 
dels Reis d’Igualada
El diari “Ara” i La Veu de l’Anoia pu-
bliquen demà en aquest diari d’àm-
bit nacional un suplement especial 
de 8 pàgines dedicat a la Festa dels 
Reis d’Igualada.
L’especial, titulat “La màgia dels 
Reis”, conté diverses fotografies de 
la festa igualadina, un repàs històric 
i diversos detalls d’interès relatius a 
la petició recent a la Unesco per a 
que els Reis d’Igualada siguin con-
siderats Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat.
Aquestes pàgines, incloses dins del 
suplement habitual “Criatures” del 
diari Ara, han comptat amb la col.la-
boració de l’Ajuntament d’Igualada i 
la Fundació Reis d’Igualada.
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Ajuda a la Marcel·la i l’Andreu!
Els gegants de La Veu han anat a veure 
la cavalcada dels Reis d’Igualada, però 
han perdut la gravadora i la càmera de 
fotos...
Podries donar-los un cop de mà?

Has de trobar...
 La càmera de fotos de l’Andreu.
 La gravadora de la Marcel·la.
 El patge Faruk.
 Un patge que esternuda.
 Un patge que li talla la ploma

     a un company.
 Un patge que ha perdut el seu barret,

     i troba també el seu barret perdut!
 Un patge encantador de serps.
 Un noi que tira una pilota de bàsquet

     a la tuba.
 Uns nens que persegueixen el Tió.
 El Pare Noel disfressat per poder

     mirar als Reis.
 Un home que arreplega un munt de     

     caramels amb un paraigües.
 Una família de ninots de neu.
 Un patge que en comptes de barret 

     porta una gallina.
 Dos patges que xoquen mentre 

     porten regals.
 Un caramel gegant.



REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge, 4 de ge-
ner, a les 12h, es durà a ter-
me la inauguració del nou 
Parc dels Reis d’Igualada, 
una instal·lació de jocs infan-
tils que s’ha ubicat els darrers 
dies a la Plaça de l’Enxub.  
Es tracta d’un parc únic, en-
carregat per l’Ajuntament de 
la ciutat a la ninotaire osonen-
ca Pilarin Bayés, i construït 
per l’empresa catalana Entorn 
Urbà. La Diputació de Barce-
lona va instal·lar recentment a 
la zona de Les Comes un dels 
seus parcs dedicats al conte 
d’En Patufet, també decorat 
per Bayés, però, a diferència 
d’aquest, el Parc dels Reis 
serà exclusiu de la capital de 
l’Anoia i no el tindrà cap altre 
municipi.  

Els Reis, Faruk i l’estrella
En els jocs que s’hi han instal·
lat són protagonistes les figu-

El parc infantil de l’Enxub es dedicarà a partir d’ara, per sempre, a la Festa dels Reis.

El Patge Faruk, que 
aquests dies té molta 
feina, dignarà l’acte 
amb la seva presèn-
cia a la inauguració

Diumenge, Pilarin Bayés serà a la 
inauguració del Parc dels Reis a l’Enxub

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest dimarts, 6 de gener, 
arriba per tercer any conse-
cutiu la Reis Race, la cursa 
de reis dels Moixiganguers 
d’Igualada. La prova s’ha con-
solidat ja entre el circuit ca-
talà de curses urbanes com 
un original esdeveniment que 
porta els atletes a córrer pels 
principals atractius turístics de 
la ciutat, en un dels moments 
de l’any més emblemàtics per 
Igualada: la festa de reis. 
La Reis Race proposa un cir-
cuit prou exigent per als cor-
redors més competitius, i al 
mateix temps molt original per 
als que prefereixen prendre·
se-la com una activitat més 
relaxada, entre amics o amb 
família. Es pot córrer el circuit 
de 10Km o el de 5Km de dis-
tància.
L’hora de sortida de la cursa 
és a les 10.30 h, a la Ram-
bla General Vives d’Igualada. 
Allà, de 09h a 10:15h, es po-
drà recollir els dorsals. La cur-
sa té una distància de 10 km, 
fent dues voltes a un recorre-
gut urbà circular de 5 km, amb 
sortida i arribada a la Rambla. 
El temps límit per finalitzar·la 
és d’1h 30min, amb un avitu-
allament al quilòmetre 5. La 
cursa començarà a la Rambla 
General Vives; per l’Avinguda 
de la Soledat i el carrer de Ca-
ritat s’arribarà al local social 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da, Cal Tabola, des d’on s’en-
filarà el carrer de Sant Antoni 
de Baix. Per la placeta dels 
blanquers es baixarà als car-
rers més emblemàtics del barri 
del rec, seguint els contraforts, 
i fins a la zona del Museu de 
la Pell d’Igualada. La prope-
ra destinació serà el claustre 
de l’Escola Pia d’Igualada, i 
després l’edifici modernista 
de l’Escorxador; seguidament 
l’asil del Sant Crist, per tornar 
a la rambla des de l’Avinguda 
de Balmes. A la web http://
www.reisrace.cat es pot con-

Dimarts torna la Reis Race, 
organitzada pels Moixiganguers

res dels Tres Reis d’Orient, 
el Patge Faruk i l’Estrella i, la 
voluntat del consistori i de la 
Comissió Cavalcada de Reis, 
és que serveixi per a educar 
els infants, des de ben petits, 
en una festa singular, amb un 
lligam molt ferm amb la ciutat i 
que ja ha iniciat el procés per 
esdevenir d’aquí a uns anys 
Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat per la UNES-
CO. 

L’Himne del Patge Faruk 
s’estudiarà a les escoles
De fet, fa poques setmanes 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va avançar en un 

acte públic que la voluntat del 
govern municipal passa tam-
bé perquè l’Himne del Patge 
Faruk es pugui estudiar pro-
perament a totes les escoles 
d’Igualada. 
En l’acte de diumenge, obert 
a tota la ciutadania, se servirà 
xocolata calenta i coca per a 
tots els assistents. És previst 
que, a banda de les autoritats 
locals, hi assisteixin també la 
mateixa Pilarin Bayés i el Pat-
ge Faruk, enviat de Ses Ma-
jestats a Igualada.  
També és una incògnita qui-
na autoritat assistirà el proper 
diumenge a la Cavalcada dels 
Reis d’Orient. L’any passat, 
va ser-hi el conseller de Cul-
tura de la Generalitat, Ferran 
Mascarell. Els darrers dies, 
s’ha apuntat la possibilitat que 
hi assisteixi el president Artur 
Mas i algun altre destacat lí-
der polític, però tot plegat no 
es decidirà fins a darrera hora.

sultar amb detall el recorregut.

Una proposta festiva en una 
data especial
La festivitat de Reis d’Iguala-
da és una de els més signifi-
catives del calendari, amb la 
celebració de la Fira de Reis, 
una de les més antigues de  
Catalunya (des del 1373) i 
l’endemà de la Cavalcada de 
Reis (la més antiga de Cata-
lunya i declarada Festa Popu-
lar d’Interès Cultural). En una 
celebració com aquesta, l’ob-
sequi per als corredors serà 
precisament un tortell de Reis, 
una ampolla de cava i una 
bossa del corredor amb dife-
rents regals. Aigua de Rigat 
és el patrocinador oficial de la 
Reis Race, que els Moixigan-
guers organitzen amb la col·
laboració de l’Ajuntament i el 
Patronat Municipal d’Esports.

Inscripcions
La Reis Race és la primera 
prova de l’any puntuable per 
a la Lliga Championchip’2015, 
una competició que agrupa 
més d’un centenar de curses 
d’arreu de Catalunya. Les ins-
cripcions, que ja estan ober-
tes, es poden fer a través de 
la web http://www.reisrace.cat 
fins el diumenge 4 de gener a 
les 14h (o quan s’arribi a 1000 
inscrits). El preu de la inscrip-
ció és de 13€ per als propie-
taris de xip groc i 15€ per als 
que no en disposen (hi ha xip 
de lloguer que caldrà retornar 
després de la cursa). Hi hau-
rà premis per els tres primers 
classificats de cada catego-
ria masculí i femení, així com 
també als tres primers abso-
luts masculins i a les tres pri-
meres absolutes femenines. 
També hi haurà premis per els 
castellers que participin a la 
cursa. Podeu consultar el re-
glament, el recorregut i altres 
aspectes de l’organització de 
la cursa a www.reisrace.cat

El Patge Faruk, envoltat dels llibres Blanc i Negre, diumenge passat a les Comes. Foto: Joan Guasch. Diumenge serà a l’inauguració del Parc.
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LA DIRECTORA GENERAL DE MARY KAY ESPANYA 
VISITA IGUALADA
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El darrer 16 de desembre, 
Gema Aznar, directora ge-
neral de Mary Kay a Es-
panya, va visitar Igualada 
acompanyada de Jennifer 
Ayllón, formadora de la 
companyia a nivell estatal. 
En un dinar celebrat a Se-
soliveres, totes dues van 
reunir-se amb les 64 em-
presàries que formen part 
de l’equip d’Olga Jiménez, 
que aviat podria convertir-
se en la primera Empresària 
Nacional catalana de Mary 
Kay, després d’haver ocu-
pat els 5 primers llocs d’Eu-
ropa durant els 7 últims 
anys pel que fa a les vendes 
de l’equip que lidera.

Gema Aznar és la Direc-
tora General de Mary Kay 
Espanya des de 2005. Sota 
la seva direcció, la compa-
nyia va multiplicar per deu 
les seves principals xifres 
de negoci (vendes i nombre 
de consultores) des de 2005 
fins a 2012, i va ocupar el 
primer lloc europeu i segon 
del món de Mary Kay en 
creixement en termes per-
centuals de 2009 a 2012.
Avui l’Olga ens explica qui-
nes són les claus d’aquest 
èxit, que fa de Mary Kay 
una companyia única en 
tots els aspectes.

Olga, moltes persones es 
pregunten d’on prové l’èxit 
de Mary Kay i per quin mo-
tiu el públic igualadí i ano-
ienc aprecia tant els vostres 
productes, filosofia, carrera i 
servei. Ens ho pots explicar?
De fet, són diverses les em-
preses i organitzacions que 
s’interessen per Mary Kay 
i es fixen en el seu model 
empresarial. Els estudiants 
de carreres com Econòmi-
ques o Direcció i Adminis-
tració d’Empreses estudien 
la fundadora Mary Kay Ash 
i Mary Kay Cosmètics. Al-
gunes companyies de crea-
ció més recent intenten co-
piar aquest model, la qual 
cosa és tot un elogi. Els mo-
tius pels quals Mary Kay 
és una companyia única, 
original i inimitable, que 
ofereix el millor servei i 
producte als seus clients i la 
millor carrera professional 
a la seva força de vendes 
des de fa més de 50 anys, 
són els següents:

- LA SEVA FUNDADORA, 
MARY KAY ASH, que va 
crear aquesta empresa amb 
l’objectiu de proporcionar 
oportunitats il·limitades de 
creixement a les dones als 
anys 60, ja que l’únic motiu 
pel qual no creixien era ha-

ver nascut dones. Avui dia, 
tant homes com dones te-
nen carreres d’èxit a Mary 
Kay gràcies a ella, que és 
l’única dona que apareix 
al llibre Forbes de les mi-
llors històries empresarials 
del segle XX. Una dona ha 
canviat la manera de fer ne-
gocis i ha portat prosperitat 
a moltes vides i llars. Com 
ella deia: “nosaltres no fem 
servir les persones per als 
negocis, fem servir els ne-
gocis per les persones”.

- UNA FILOSOFIA ÚNICA, 
basada a tractar els altres 
com ens agrada que ens 
tractin i fer sentir impor-
tants les persones. A més, 
un negoci Mary Kay per-
met mantenir les prioritats 
personals en ordre, tot de-
senvolupant una carrera 
professional exitosa, un fet 
molt poc habitual. Hi ha 
executius que han de sacri-
ficar el seu temps i la seva 
família. A Mary Kay això 
no passa. De què serveix 
l’èxit si s’hi arriba sol i s’ha 
perdut tot pel camí?

- UN PRODUCTE ALTA-
MENT COMPETITIU 

que ofereix la millor qua-
litat al millor preu, amb 
resultats immediats i be-
neficis mesurables, fàcil i 
ràpid de fer servir, basat en 
estudis clínics i desenvolu-
pat per grans experts inter-
nacionals. Totes les nostres 
clientes hi coincideixen: el 
producte Mary Kay enamo-
ra des del primer moment 
i ofereix una qualitat d’alt 
nivell per un preu que en 
alguns casos és un 75% in-
ferior al de l’alta cosmètica 
que podem trobar al mercat.

- UN SERVEI EXCLUSIU 
que diferencia Mary Kay 
de qualsevol altra firma de 
cosmètica, es trobi o no en 
el sector de la venda directa, 
i una garantia de satisfacció 
del 100% que permet can-
viar o retornar el producte 
fins i tot un cop obert.

- UNA CARRERA IL-
LIMITADA que ofereix 
creixement personal, pro-
fessional i econòmic, que 
compta amb un gran pla 
d’incentius i compensaci-
ons, fàcil de seguir, sense 
quotes mínimes ni territoris 
i que permet a una persona 

que mai no s’hi ha dedicat, 
com jo mateixa, convertir-
se en una professional seri-
osa i competent del sector.

- UNA FORÇA DE VEN-
DES PROFESSIONAL 
MOLT BEN FORMADA 
amb compromís per apren-
dre i millorar dia a dia.

- UN SISTEMA DI-
FERENT BASAT EN 
L’APRENENTATGE de 
les nostres clientes i clients, 
que els permet ser expertes 
i experts de la seva pròpia 
bellesa amb una inversió 
mínima de temps, diners i 
esforç. Els productes Mary 
Kay són fàcils d’utilitzar i 
compleixen el que prome-
ten.
Sempre he pensat que s’ha 
de treballar perseguint 
l’excel·lència, perquè són 
els nostres clients i no no-
saltres allò que ens fa grans. 

Des d’aquí vull agrair-vos 
la confiança que dipositeu 
dia rere dia en les consul-
tores de bellesa i desitjar-
vos una fantàstica entra-
da d’any!
 

Si desitges concertar una classe gratuïta de cura de la 
pell o maquillatge (personalitzada o en grup), o infor-
mar-te sobre l’oportunitat de formar-te i treballar com 
a Consultora de Bellesa contacta amb Olga Jiménez al 
630670239 o a olgajimenezmk@gmail.com

Comença l’any de la millor manera!
 



Publicitat D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
2 de gener de 201528

10%  De descompte

15%  De descompte

25%  De descompte

2x1

De dilluns a diumenge dia de l’espectador

Viatges amb autobús

20%  De descompte

 

Menys mobiliari i cotxets

excepte màquines
i reportatges

 

excepte rebaixes o
altres promocions
no acumulables 

+ sorteig
mensual

 5%  De descompte

 

fi ns al  50%  De descompte

20%ulleres graduades10% ulleres de sol

 10% a 30%  de descompte

 3%, 5% i 10% 
excepte  rebaixes

excepte vestits
de nuvi

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

no acumulable a
rebaixes ni
altres promocions

excepte rebaixes

en instal·lacions
en seguretat

en material per
a l’audició

excepte rebaixes
i altres promocions

en material esportiu 

en perfums i cosmètcia 

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

excepte merceria

en determinats
articles

en cosmètica i serveis

excepte promocions

no acumulabe a
altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

Passió Esparreguerra + excursó ceràmiques
Teatre a Barcelona 
Pastorets de Calaf

en vins i caves
excepte promocions

excepte rebaixes
Amb Club la Veu
3% en reserves

i altres promocions

excepte rebaixes

Revista de caça
de Catalunya
www.cinegetica.cat
edició bimestral

i altres promocions

excepte rebaixes

excepte promocions

i altres promocions

excepte llibres
i col·leccionisme

en mobiliari i aixetes
 

en productes de
dietètica

de descompte en
brodats

 en sabates
de seguretat

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

també a Trias-Shop
introduint el
codi STRIAS10

en tints i metxes

excepte productes

 en roba i complements

en roba i complements

 en tots els serveis

Museu de la Pell i
Museu Paperer

En temporada 
de la Passió

en aliments i
accessoris

 de descompte

 Avantatges del Club del Subscriptor                         
   

 En les entrades

33%  De descompte
Adults 10 
nens 5

+ INFO TRUCA A:
Tel. 93 804 24 51
www.veuanoia.cat

publianoiadisseny@gmail.com

en neteja al
tren de rentat

il·luminació
Yanso

Ortopèdia Almenar



Diumenge comença el Dakar amb els anoiencs 
Jordi Viladoms, en moto, i Àlex Haro, en cotxe
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

La setena edició del Dakar per 
territori sud-americà s’iniciarà 
aquest diumenge a Buenos 
Aires amb dos participants de 
Moto Club Igualada, el pilot 
Jordi Viladoms i el copilot Àlex 
Haro. El motociclista Viladoms 
dins el potent equip oficial KTM 
i l’automobilista  Àlex Haro co-
pilotant a l’andorrà Albert Llo-
vera.
L’objectiu d’ambdós es ben di-
ferent, Viladoms amb la KTM 
450 Rally surt com un dels mà-
xims favorits a ocupar un lloc 
en el podi final. El pilot igualadí 
ja sap el que és pujar al podi 
del Dakar com ho va demos-
trar en la darrera edició amb 
la seva sensacional segona 
posició.
Jordi Viladoms comentava: 
”Com sempre sortiré a lluitar 
per la victòria del Dakar, però 
sóc conscient que no és gens 
fàcil, i que encara que hagi 
estat preparant-me durant tot 
l’any, la resta de pilots també 
ho han fet.
He viscut en més d’una ocasió 
la cara més amarga d’aquesta 
cursa, i és molt important ser 
prudent quan es pronostiquen 
resultats. Tot i així, intentaré 
ser més competitiu en cadas-
cuna de les etapes, donaré el 
màxim i em centraré en fer una 
bona cursa sense mirar gaire 
les classificacions. Quan aca-
bi serà el moment de fer valo-
racions sobre els resultats”.
L’odenenc Àlex Haro coneixe-
rà el Dakar per primera vega-
da no així el pilot amb que hi 
competirà l’andorrà Albert Llo-

Recorregut molt dur
Buenos Aires (capital de l’Ar-
gentina) serà principi i final del 
ral·li Dakar 2015. Sortirà de la 
Casa Rosada el 4 de gener, 
recorrerà el desert xilè d’Ata-
cama, el salar bolivià d’Uyuni i 
tornarà, després de 9.000 qui-
lòmetres, a la capital argentina, 
on acabarà el 17 de gener.
Serà la sisena edició que el 
ral·li per etapes més dur i fa-
mós del món sortirà i acabarà 
en el mateix punt. Així ho han 
concretat el organitzadors, que 
han exposat aquest matí a Pa-
rís el recorregut de les 14 eta-
pes. El ral·li ja va començar i va 
acabar a Buenos Aires en les 
tres primeres edicions que es 
van celebrar a l’Amèrica Llati-
na (2009, 2010 i 2011).
A la recerca sempre de l’espe-
rit d’aventura que va començar 
a l’Àfrica, els organitzadors 
del ral·li han buscat endurir la 
propera edició amb més quilò-
metres “marató”, en els quals 
els participants no tenen dret a 
assistència tècnica i mecànica 
externa. Per primera vegada 
des de 2005, l’11 de gener les 
tres categories, motos, cotxes i 
camions, disputaran una etapa 
marató de forma consecutiva, 
tot i que en escenaris diferents. 
Normalment, quan una cate-
goria disputa una marató, les 
altres tenen dret a assistència. 
“És un nou repte”, ha afirmat 
el director de la prova, Etien-
ne Lavigne, que ha destacat 
també el repte organitzatiu que 
suposa.
I és que al llarg d’aquests dies, 
motoristes, automobilistes i pi-
lots de camions prendran sen-
ders diferents, un altre repte 
per als responsables del ral·li i 
una altra aventura per als parti-
cipants, que no podran fixar-se 
en les roderes que deixen en el 
terreny els competidors de les 
altres categories.
A les properes edicions La Veu 
anirà informant de l’evolució 
dels dos participants anoiencs 
en el sempre dur i difícil Dakar.

Jordi Viladoms és un dels màxims favorits a l’edició enguany del Dakar.
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Amb aquest buggy Llovera i Haro intentaran acabar el Dakar.

L’igualadí Jordi 
Viladoms és un dels 
màxims favorits. L’any 
passat ja va fer podi 
en acabar en segona 
posició, per darrere 
de Marc Coma

de combustible. Sens dubte 
aconseguir acabar el Dakar ja 
seria tot un èxit per Albert Llo-
vera i Àlex Haro.

vera amb el que ja participat en 
les darreres temporades en el 
campionat estatal de ral.lis de 
terra.
Aquesta serà la segona parti-
cipació en l’aventura sud-ame-
ricana (tercera en el Dakar) de 
Llovera i confiarà en l’equip 
amb el qual a punt va estar de 
complir el seu objectiu en l’edi-
ció anterior. L’equip MD Rallye 
Team s’encarregarà de la part 
tècnica del Buggy Optimus 
MD.
El Buggy Optimus MD no té 
grans novetats respecte al que 
Llovera va pilotar en l’edició 
anterior. És un vehicle amb un 
xassís multitubolar d’acer de 
1380 kgs. (cal afegir a aquesta 
quantitat el pes dels coman-

daments especials i cadira de 
rodes), de 350 cv de potència, 
és tracció posterior (propulsió) 
i equipa un diposit de 320 litres 



FUTBOL / ELENA ALERT

L’any 2014 acaba a Les Co-
mes. Un 2014 ple de novetats, 
de nous projectes, noves il·
lusions i sobretot nous reptes. 
En aquest 2014 s’ha viscut un 
canvi de junta, essent ara la 
presidida per Francesc Jor-
ba la que passa davant; s’ha 
celebrat, amb molt d’orgull, el 
75è aniversari del CFI, i, so-
bretot, s’han viscut grans mo-
ments dins i fora del terreny de 
joc, tots amb un nexe comú: el 
futbol. És per això que des del 
CFI es va voler acabar l’any 
amb bon peu per poder sege-
llar dotze mesos plens de can-
vis i il·lusions.

Clínic d’entrenadors
Dilluns dia 22, tots els entre-
nadors del CFIgualada es van 
reunir al camp per realitzar un 
clínic d’entrenadors amb l’ob-
jectiu de millorar la formació 
dels entrenadors del CFI. Els 
coordinadors de cada eta-
pa van agafar els seus grups 

Alguns dels assistents al partit, asseguts a la graderia del Camp Nou.

Festa de final d’any del CF Igualada

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Semblava, a priori, un rival 
assequible i no ho va ser. El 
primer atac va ser dels locals 
en jugada de Gustavo que 
s’endinsà per la banda i cedí 
a Roger, el qual centrà, però 
un defensor s’anticipà al pos-
sible remat. Respongué el Llo-
reda amb un fort xut que Tort 
aturà. Sevilla, des del lateral 
efectuà una bona jugada amb 
sotana al contrari i després 
d’avançar habilità a Lele que 
rematà però parà el porter. Al 
minut 13, els visitants feren 
un contraatac en tres tocs que 
culminaren de tir ras, impara-
ble (0·1). Poc després en una 
falta directa Lele envià prop de 
l’escaire, li mancà un pam. 
Al 20, els barcelonins esta-
vellaren la pilota al travesser. 
Els defensors blaus, Farré, 
Padró, M. Cantarell, Calsina, 
Toro i Canals, es tingueren de 
buidar a fons per aturar el bon 
joc dels visitants. N’obstant, 
al minut 26, en el llançament 
d’un córner olímpic aconse-
guiren marcar (0·2). Els locals 
seguiren lluitant i al minut 40, 
el central Padró xutà des de la 
seva àrea, col·locant el baló 
entre els dos centrals contra-
ris que destorbaren i l’esfèrica 
s’esmunyí cap el seu darre-
ra, on Lele se l’endugué molt 
oportú i a la sortida del meta 
el superà de tir ras al pal curt 
(1·2).
Al segon temps continuà molt 
igualat però els de Les Comes 
milloraren el seu joc mercès 
a l’incansable brega i bon joc 
del seu centre del camp, on 
Ureña, Roger, Robert, i Corbe-
lla, plantaren cara a un equip 
més jove. Al quart d’hora, Ro-
bert es lluí en una jugada de 

A la tercera, tampoc per a l’AV 
Igualada amb el Lloreda (1-3)
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d’entrenadors i, organitzats 
per tasques a treballar, els 
entrenadors van preparar un 
exercici d’entrenament que 
complís amb la tasca que s’ha-
via de transmetre als nens. Un 
cop les tasques preparades, 
es va pujar al camp i, gràcies 
a la col·laboració dels equips 
presents (Benjamí C, Aleví G 
i Infantil C) es van realitzar els 
exercicis ideats anteriorment.  
Cada grup havia de proposar 
millores i crítiques construc-
tives per tal que, entre tots, 
s’aconseguís millorar la ma-
nera de transmetre els contin-
guts als jugadors/es del club. 
Una jornada que va servir per 
poder aprendre i perfeccionar 
la formació de tots els entre-
nadors i, en conseqüència, 
oferir noves i millors eines als 
jugadors. 
Torneig lúdic de final de tem-
porada
L’endemà del clínic d’entre-
nadors, dimarts dia 23, es 
va organitzar un torneig lúdic 

per tots els jugadors/es del 
CFIgualada. Els nens i nenes 
assistents es van organitzar 
en diferents equips, barrejats 
sense tenir en compte cate-
gories ni edats, i van dispu-
tar partidets contra els altres 
equips. Els partits van estar 
marcats per la il·lusió dels més 
petits, que van fer molts gols, 
i el companyerisme dels més 
grans que ajudaven als més 
petits a poder jugar i gaudir 
del futbol. Una jornada on es 
va deixar de banda la competi-
ció a favor de gaudir del futbol 
en família.
Al final, i per acabar, el pre-
sident Francesc Jorba va de-
sitjar Bones Festes a tots els 
membres del CFI i va recordar 
als jugadors/es que són uns 
privilegiats per poder viure el 
futbol com el viuen. Un bon 
berenar va concloure amb 
l’any 2014 a Les Comes. Ara 
tocarà agafar forces per afron-
tar amb més energia el 2015. 

Col.lectius igualadins amb risc d’exclusió 
social, a veure el Barça amb la Penya
FUTBOL / LA VEU

Coincidint amb el partit cata-
logat com a “Diada del Soci 
Solidari”, la Penya Blaugra-
na d’Igualada va fletar dos 
autocars al Camp Nou per 
veure el Barça·Osca de set-
zens de copa. La particularitat 
d’aquests autocars és el fet 
que per segon any la Penya 
Blaugrana d’igualada facilita 
anar al Camp Nou a col·lectius 
igualadins amb risc d’exclusió 
social. Enguany hi van partici-
par la Fundació Privada Àuria, 
el Club Aidar de salut mental, 
el Joves del Casal del Centre i 
els joves que participen el pro-
grama del Patronat d’Esports 
“Futbol i Valors”. 
Així doncs, més d’un centenar 
de persones van gaudir de la 
pluja de gols que el Barça va 
marcar a l’Osca, i la possibili-
tat de veure alguns jugadors 
que normalment no disposen 
de gaires minuts en partits 
oficials. Més enllà del terreny 
de joc, el protagonisme també 

era a la graderia, a on un pú-
blic no habitual s’ho va passar 
d’allò més bé, cridant, animant 
i fent l’onada. Un any més una 
molt bona experiència per tots 
plegats! Aquesta iniciativa és 
possible gràcies a la iniciativa 
del FCB de declarar aquesta 

jornada com a Diada del Soci 
Solidari, a la predisposició de 
Creu Roja a facilitar·nos les 
entrades necessàries, i a la 
nostra entitat que s’encarrega 
de l’organització i el transport 
gratuït als col·lectius anterior-
ment mencionats. 

qualitat i combinà amb Toro, el 
qual centrà sobre Lele, però el 
seu remat sortí llepant el pal. 
Després el porter Tort, es llan-
çà amb valentia al peus d’un 
davanter, aconseguint salvar 
una situació de gol. Ureña, 
des de la banda dreta, centrà 
perfecte, com ho fa ell, sobre 
Lele, que rematà de cap, pa-
rant el meta. Ja al minut 30, 
Ureña repeteix jugada, aquest 
cop sobre Robert, i el seu re-
mat de cap també és parat pel 
meta. Al minut 37, es produí 
la jugada que pogué canvi-
ar el caire del partit. Robert 
jugant a l’atac i sortint en po-
sició correcte, marcà el gol 
que era l’empat a dos, més 
l’àrbitre l’anul·là per que dos 
companys seus, sense inter-
venir en la jugada, estaven en 
posició de fora de joc. I van... 
A continuació Tort, altre cop, 
llençant·se als peus d’un con-
trari salvà una situació  de molt 
perill. I després, com última-
ment passa, a l’últim minut i de 
falta directe, amb una gardela 
imparable que tocà el traves-
ser per sota i que botà dins, 
pujà el tercer dels visitants al 
marcador (1·3). Encara tingué 
l’Igualada una última oportu-
nitat en una bona jugada de 
Lele, que Ureña no pogué em-
palà amb precisió. Els homes 
de devant, Gustavo, Sevilla, 
Lele i X. Moyes, ho intentaren 
tot per a igualar el marcador, 
sense aconseguir·ho.
Paradell, feu jugar: Tort, Farré, 
Padró, M. Cantarell, Calsina, 
Ureña, Roger, Robert, Gusta-
vo,  Sevilla, Lele, X. Moyes, 
Toro, Corbella, i Canals. Demà 
dissabte, tres de Gener, es ju-
garà el partit retardat al camp 
d’El Prat.  

BÀSQUET / LA VEU

El CE Escolapis va guanyar el 
seu 8è partit de la temporada 
després d’imposar·se a la UE 
Capellades per 25 a 34 en el 
derbi anoienc del grup 3 de la 
categoria Júnior nivell B. Un 
partit amb dues parts ben dife-
renciades per les d’Igualada: 
Una primera meitat molt bona, 
i una segona part amb moltes 
imprecisions i falta de activitat 
defensiva que va estar apunt 
de costar molt car a les visi-
tants.
L’últim quart els nervis es van 
apoderar de les igualadines, al 
mateix temps que el capella-
des va començar a trencar la 
defensa visitant. Un triple i un 
tir lliure de les locals van po-
sar la por al cos al apropar·se 

L’Escolapis es va emportar el 
derbi contra Capellades (25-34)

fins als 6 punts (24 a 30), però 
les igualadines no es van dei-
xar intimidar i van reaccionar 
al final per deixar el resultat a 
25·34.
No ha estat ni de bon tros el 
millor partit de les de l’Escola 
Pia, però que han sabut resol-
dre just abans de la parada 
per festes de Nadal.
El proper partit serà diumen-
ge 11 de Gener a la pista del 
Nou Basquet Olesa (10:30), 
un dels rivals més forts de la 
categoria.
CINC INICIAL: Clara P. (6), 
Marina P. (2), Tamara C., Ber-
ta G. (3), i Neus T. (14).
TAMBÉ: Elena L., Júlia B. (2), 
Ainoa R. i Aura F. (7). 
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L’Automòbil Club d’Andorra va 
organitzar per primera vegada 
el Winter Rally per a vehicles 
clàssics amb set trams, Circuit 
Andorra-Pas de la Casa que 
es feia tres vegades, Canillo-
Ordino i Ordino-Canillo dues 
vegades cadascun d’ells.
Amb 62 cotxes a la sortida i 
un difícil estat dels trams, amb 
gel i neu barrejats tant en el 
Coll d’Ordino com en el Cir-
cuit d’Andorra-Pas de la Casa, 
l’Andorra Winter Rally pre-
sentava un excel·lent parc de 
sortida, amb magnífiques mà-
quines, algunes d’elles amb 
notable pedigrí, com era el 
cas del Lancia Delta Integra-
le ex-Alen del francès Patrick 
Canavese, el R5 Turbo Tour 
de Corse de Gabriel Reyes o 
el Peugeot 205 Turbo 16 de 
Fernando Garrido. La prova 
comptava a més amb noms 

Armadans i Vives al circuit de neu andorrà.

Tere Armadans i l’igualadina Anna Vives, 
formidables a l’Andorra Winter Rally

NATACIÓ / LA VEU

Dissabte abans de les vacan-
ces de Nadal van competir el 
més petits, en la  lliga de la Fe-
deració Catalana de Natació 
benjamina.  Es va disputar en 
aquesta  ocasió a Les Comes.
Per part del CNI varen ne-
dar:   Gemí  Bisbal,  Aitor Bus-

Els benjamins del CNI, en 
competició a les Comes

tos,  Mar Bustos,  Marc Daniel 
Gheorghioi,  Carlos González,  
Joel  Hernández,   Júlia Mon-
clús,  Mireia Morales,  Erik Pé-
rez,  Mikel Pérez,  Carla Peri-
anes,  Jéssica Rodriguez,  Gil 
Romero,  Mar Romero i Chiara 
Russo, Jana Carrero, Iker Fer-
nández i Ariadna Badia.

BÀSQUET / LA VEU

El Vilanova Bàsquet va tancar 
l’any amb una contundent der-
rota davant l’Odena per 73 a 
26. Els vilanovins no van tenir 
cap opció en un nou mal par-
tit del que només es va salvar 
el segon quart amb un parcial 
de 15 a 15. Les imprecisions i 
la precipitació van ser la tòni-
ca dominant en el joc visitant. 
Com ve succeint al llarg de la 
temporada el Vilanova alterna 
períodes de concentració amb 
altres en que sembla absen-
tar-se del partit i baixa total-
ment els braços. Un problema 
més de confiança que de joc 
que porta l’equip a la cua de la 
classificació amb només una 
victoria.
Parcials: 14-1, 15-15, 23-10 i 
21-0

Derrota del sots 25 del VdC
Van jugar: Fernando Leno. (6), 
Víctor Ajenjo(3), Óscar Borre-
ga(5), David Longarón, Albert 
Moreno, Héctor Castillo, Adrià 
Lloret (5), Óscar Gómez(2), 
Stalin Rodríguez(2) i Pol Ro-
pero(3). Entrenador: Pep Fer-
rer
Per altra banda, es va jugar el 
clàssic partit nadalenc entre 
fills i pares de l’infantil masculí 
i femení. Els nois i noies van 
demostrar una envejable for-
ma física així com una tècnica 
depurada que va obligar els 
pares a desplegar tota la seva 
experiència per imposar-se 
ajustadament en el marcador. 
La jornada va servir també per 
acomiadar el Santi Torres, ve-
terà jugador de les categories 
inferiors del club a qui desit-
gem el millor dels futurs.

importants de l’automobilisme 
de les grans èpoques, com 
Carles Santacreu, Gerard de 
la Casa, Antonio Rius o Pa-
trick Canavese, per anomenar 
alguns dels més destacats.
I entre aquest inscrits hi ha-
via el de la barcelonina Tere 
Armadans copilotada per 
l’igualadina Anna Vives amb 

Autobianchi A-112 Abarth que 
van ser el primer equip femení 
i a la vegada aconseguint un 
excel.lent setè lloc a la clas-
sificació general absoluta. 
Els guanyadors d’aquest ral.li 
andorrà va ser l’equip francès 
format per Henri Trautmann i 
Joel Fritz, amb un Lancia Beta 
HPE 2000.

MOTOR / LA VEU

El Campus Motor Anoia i l’en-
titat de promoció del motor 
més important de la comar-
ca, el Moto Club Igualada, 
han signat un conveni de col-
laboració en el qual les dues 
institucions es comprometen 
a organitzar conjuntament 
activitats i esdeveniments del 
sector del motor. 
El conveni també contempla 
l’assessorament de Moto Club 
Igualada a l’equip de profes-
sionals del Campus Motor 
Anoia en aspectes relacionats 
amb la mecànica i la promoció 
de l’equipament entre els seus 
patrocinadors i associats. Per 
la seva banda, el Campus Mo-
tor cedeix les instal·lacions al 

Acord de Moto Club Igualada i el Campus 
Motor per la promoció de l’esport

club en condicions molt avan-
tatjoses i contribuirà a difondre 
el nom de l’entitat en les seves 
comunicacions públiques.
Han signat el conveni el Pre-
sident del Consell Comarcal 
Xavier Boquete com a màxim 
responsable institucional del 
Campus Motor Anoia, i per 
part del Moto Club Igualada 
han rubricat l’acord el presi-

dent de l’entitat Marc Queraltó 
i el vicepresident Enric Ruiz.
El Campus Motor Anoia, im-
pulsat pel Consell Comarcal 
de l’Anoia i situat a Castello-
lí, és un centre tecnològic per 
acollir activitats i esdeveni-
ments organitzats per empre-
ses dels sectors automobilís-
tic, aeronàutic i el relacionat 
amb les energies renovables.

Nova gamma de bicicletes Peugeot 2015
Vine a provar-les. Informa’t a la nostra botiga

CYCLES



Els igualadins acaben demà a les Comes la primera volta de l’OK Lliga. Foto: Joan Guasch.

HANDBOL / TON CASELLAS

Es va disputar al pavelló muni-
cipal d’Esplugues el partit cor-
responent a l’onzena jornada 
de lliga que enfrontava a l’Es-
plugues amb l’Igualada, últim 
i tercer classificats respectiva-
ment.  Al final, 23-35.

Victòria contundent de 
l’Handbol IGD abans de festes
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         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 40 14 13 1 0 86 23 63
2 HC Liceo 37 14 12 1 1 75 37 38
3 Club Pati Vic 30 14 9 3 2 59 35 24
4 Reus Dep. 22 14 7 1 6 54 47 7
5 Voltregà 21 14 6 3 5 46 38 8
6 Enrile Alcoy 20 14 6 2 6 50 54 -4
7 Moritz Vendrell 20 14 6 2 6 52 63 -11
8 Noia Freixenet 19 14 5 4 5 35 45 -10
9 Cerceda 19 14 5 4 5 47 60 -13
10 M. Igualada 18 14 5 3 6 42 42 0
11 Calafell 17 14 5 2 7 41 59 -18
12 Vilafranca 16 14 4 4 6 45 45 0
13 ICG Lleida 16 14 5 1 8 55 59 -4
14 C.H. Mataró 10 14 3 1 10 47 63 -16
15 Tordera 7 14 2 1 11 33 78 -45
16 C.P. Manlleu 6 14 1 3 10 35 54 -1

OK Lliga masculina
Jornada 15  
HC Liceo - Club Pati Vic
Reus Dep. - Noia Freixenet
FC Barcelona - C.H. Mataró
C.P. Manlleu - Cerceda
Enrile Alcoy - Calafell
ICG Lleida - Vilafranca
Tordera - Voltregà
M. Igualada - Moritz Vendrell

Demà a les Comes, última oportunitat del Monbus 
Igualada de classificar-se per a la Copa del Rei
IGUALADA / IHC BLOCAT

Demà, a les 8 del vespre i a 
les Comes, arriba un partit clau 
per al Monbus IHC. Els iguala-
dins afronten el darrer partit de 
la primera volta de l’OK Lliga, 
i, tot i que hi ha poques possi-
bilitats, hi ha en joc una plaça 
per a la fase final de la Copa 
del Rei a Blanes. I el partit té 
tot l’interès del món perquè el 
rival, el Moritz Vendrell, també 
ve a Igualada buscant el ma-
teix objectiu.
Un any més arribem al final de 
la primera volta de l’OK Lliga 
amb tota l’atenció centrada a 
saber qui seran finalment els 
vuits participants a la Copa de 
Rei. I és que ara com ara no-
més els tres primers la tenen 
assegurada –Barcelona (40), 
Coinasa Liceo (37) i Vic (30), 
mentre que el quart, el Reus 
Deportiu (22), està virtualment 
classificat després que Hockey 
Global Cerceda i Noia Frei-
xenet perdessin en la darrera 
jornada els seus respectius 
partits.
Els que no ho tenen fet enca-
ra són el Voltregà (21), Enrile 
PAS Alcoi (20), Moritz Vendrell 
(20) i Noia Freixenet (19). Ara 
mateix aquests equips ocupen 
del cinquè al vuitè lloc, però 
per darrere hi ha amb opci-
ons el Hockey Global Cerceda 
(19), Monbus Igualada (18) , 
Cafè Crem Calafell Tot l’Any 
(17), Vilafranca Capital del Vi 

(16) i ICG Software Lleida (16). 
Lògicament, els equips amb 
menys punts són els que tenen 
menys opcions, però és curiós 
veure com el Lleida, que ocupa 

el tretzè lloc, el primer lloc que 
dóna la salvació de la catego-
ria, encara manté opcions.
La derrota a la passada jor-
nada a Mataró ha fet mal a 

l’Igualada. D’haver guanyat 
estaria amb 21 punts en zona 
de Copa i depenent de si ma-
teix. L’única opció que té ara 
és guanyar demà un Vendrell 
en ratxa, a Les Comes. Amb 
aquesta victòria avançaria el 
Vendrell, però encara caldria 
esperar una nova punxada, o 
bé de l’Alcoi, del Noia o bé del 
Cerceda.
Inesperadament, el Vendrell 
és a un pas de classificar-se 
per la Copa del Rei. Quan nin-
gú esperava que el conjunt de 
Pere Varias pogués defensar 
els dos darrers títols de Copa, 
una recta final espectacular 
–quatre victòries consecuti-
ves- l’han tret de la zona baixa 
per deixar-lo, de moment, en 
el setè lloc. Però per rematar 
la feina, el Vendrell haurà de 
guanyar a Igualada, i tenint en 
compte que els igualadins tam-
bé volen ser a la Copa, no serà 
gens fàcil. Un empat podria ser 

insuficient pel Vendrell si l’Alcoi 
puntua i Noia i Cerceda gua-
nyen els seus partits, ja que lla-
vors l’avançarien i el deixarien 
en novè lloc. L’empat o la der-
rota també podrien servir-li si 
aquests rivals directes punxen.

Més info a http://ihc.blog.cat

L’Igualada necessitava sumar 
dos punts més per tal de do-
nar valor a la victòria de la set-
mana passada contra el líder. 
Era un partit perillós ja que al 
ser l’últim classificat els igua-
ladins es podien confiar i tirar 
per terra la feina ben feta fins 
ara. 
Bona segona part de l’Iguala-
da després d’una primera part 
regular. Així doncs, els igua-
ladins se’n van de vacances 
aconseguint dues victòries se-
guides que els permeten enfi-
lar-se fins a la segona posició 
a només un punt del líder. Ja 
després de Reis els anoiencs 
s’enfrontaran al cinquè classi-
ficat, el Cardedeu, a casa. 
Entrenats per José Manuel 
Jiménez van jugar: Jordi Ber-
mejo (12 a.) i Ton Casellas (4 
a.), com a porters. José Ra-
mallo (1), Jordi Vilarrubias (4), 
Esteban Lezama (3), Rubén 
Álvarez (1), David Cubí (1), 
Pol Cantero (6), Sergi Garcia 
(9), Jordi Grado (6) i Òscar 
Visa (5).

El guanyador d’UN VOL EN GLOBUS és:

www.caminsdevent.com

Felicitats!!!Felicitats!!!

FRANCISCO RICO
d’Igualada

i

LA GUANYADORA D’UN TASTEIG  D’ESCALADA

DE DESEMBRE ÉS:
MARIONA

GODÓ
MARTORELL
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MOTOR / LA VEU

El Campionat del Món de X-
Trial obre les competicions 
motociclistes de 2015. La tra-
dicional cita de Sheffield po-
sarà a prova, per vuitè any, 
els límits del pilot del Repsol 
Honda Team, i actual campió, 
Toni Bou.
La competició indoor estrena 
la temporada 2015 de l’equip 
Repsol Honda Team, i com és 
habitual en les últimes edici-
ons del certamen, és la locali-
tat de Sheffield, a Gran Breta-
nya, la qual albergarà aquesta 
primera cita de l’any demà dis-
sabte dia 3 de gener.
Toni Bou saltarà a la palestra 
novament amb la intenció de 
seguir en la impecable mane-
ra que l’ha portat a aconseguir 
el títol del campionat X-Trial 
en els últims 8 anys de forma 
consecutiva, que sumats als 
8 que posseeix també en la 
competició outdoor l’han con-
vertit en el pilot de motociclis-
me més llorejat de la història.
Rècord de victòries conse-
cutives L’objectiu del pilot del 
Repsol Honda Team és el tí-
tol final, revalidar la corona, 
a més d’intentar aconseguir 
un nou rècord de triomfs con-
secutius, ja que durant pràc-

Toni Bou, el millor esportista anoienc de tots els temps.

El pierenc Toni Bou torna a l’acció 
amb l’X-Trial de Sheffield

BIKETRIAL / LA VEU

L’última prova del Campio-
nat de Catalunya de Biketrial 
2014 va tenir lloc en el marc 
del Festival de la Infància de 
Barcelona aquest passat diu-
menge 28 de desembre.
La competició es va celebrar 
en el pavelló cobert núm. 8 del 
recinte firal, i ha constat de 5 
zones a 3 voltes. 
Pel que fa en quant a la partici-
pació dels pilots odenencs de 
l’ ECO (Esport Ciclista Òde-
na), en Marc Seuba en cate-
goria Junior es va classificar 
en la tercera posició, i en Ber-
nat Seuba no va poder partici-
par a causa de una lesió. Però 

Bernat i Marc Seuba, 
campions de Catalunya

ticament cinc temporades al 
complet, Bou i la seva Mon-
tesa Cota 4RT s’ha apoderat 
del calaix més alt del podi. 
Bou compta amb un total de 
26 victòries consecutives, això 
vol dir: el pilot espanyol roman 
imbatut en proves en recinte 
tancat des del 31 de gener del 
2010.
El calendari del Campionat 
del Món de X-Trial que s’ini-
ciarà a Sheffield (Gran Bre-
tanya) tindrà un total de sis 
proves puntuables. Marsella 
(França, 31 de gener) serà la 
segona cursa. La localitat de 
Pau (França, 6 febrer), als Pi-
rineus francesos albergarà la 

tercera cita, i li seguirà la de 
Palau Sant Jordi de Barcelona 
(Espanya, 8 març), degana de 
la competició. Tancaran el cer-
tamen les carreres en Wiener 
Neustadt (Àustria, març 14) i 
Oviedo (Espanya 29 març). El 
Campionat del Món de X-Trial 
aplica, aquesta temporada, 
unes modificacions del regla-
ment pel que fa a l’estructura 
de competició. Així, desapa-
reix la semifinal, i de la prime-
ra volta de classificació amb 
els 8 pilots fixos del certamen, 
es passa a una única final que 
disputen els 4 millors de la 
ronda anterior.

al final després de calcular els 
resultats de les 4 probes que 
ha constat el Campionat de 
Catalunya d’aquest any, els 
germans Seuba han aconse-
guit guanyar el campionat.  En 
Bernat Seuba aconsegueix 
un altre títol al seu palmarès, 
Campió de Catalunya de Bi-
ketrial 2014 en categoria Elit, 
i en Marc Seuba, Campió de 
Catalunya de Bikettrial 2014 
en categoria Junior.
S’agraeix el suport durant 
aquesta temporada de Tuga, 
Trialbikes, Ribo, Esquaix Igua-
lada, Finques Gaudí i Ele-
ments. 

GIMNÀSTICA / LA VEU

Un any més, el Club de Rít-
mica San Roque va celebrar 
el passat dia 20, el festival de 
Nadal coincidint amb el final 
de temporada de “conjunts 
2014”. Un espectacle basat en 
un conte de Nadal, on el públic 
va poder veure la feina feta en 
el club durant aquest any. Van 
actuar tots els equips que han 
participat aquest any en com-

Festival de Nadal de la UE San Roque

petició autonòmica i estatal.
Les estrelles del festival van 
ser les petitones que ens van 
emocionar amb la seva sim-
patia i naturalitat,  mostrant 
els seus avenços amb un ball 
molt alegre i divertit. Un any 
més, el club ha dominat els 
podis catalans on en totes les 
fases participades han acon-
seguit pujar al podi amb uns 
balls dalt nivell tècnic.

KICK BOXING / LA VEU

Dissabte, a Sant Martí Sarroca 
es va celebrar una vetlllada dels 
campionats d’Espanya de neo-
professionals de kick boxing. 
En un d’ells Gym Furio Jol es-
tava representat per la vilanovi-
na Iris Alejandro, que disputava 
el cinturó nacional. L’Iris es va 
proclamar campiona d’Espa-
nya, en un dur combat amb 
Maria Méndez del Gym RZ de 
Illescas (Toledo), en una distàn-
cia de 4 assalts de 2 minuts. 

Iris Alejandro, campiona d’Espanya de kick boxing

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADORA
  DEL MES DE 
DESEMBRE

XÈNIA CASTELLS
d’IGUALADA
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220 atletes van participar a la Cursa del Gall Dindi de Capellades

ATLETISME / IGNASI COSTA

Un total de 220 atletes, 174 en 
la prova gran i 46 en la dels 
mes joves, participaren el dia 
de Nadal al matí, en la 35a. 
edició de la Cursa del Gall 
Dindi - 25a. edició del Me-
morial Jaume Solé Quintana, 
sobre el recorregut urbà ca-
pelladí que enguany repetia, 
a més de la prova tradicional 

sobre els 4.600 m. habituals, 
el recorregut de 1.000 m. pels 
atletes més joves de les categ. 
Prebenjamí, Benjamí i Aleví 
masc. i fem., a més de la tra-
dicional prova de natació de la 
Travessa a la Bassa capelladi-
na, que en la seva 30a. edició 
va tenir un considerable grup 
de nedadors en una gèlida 
matinal. Enguany va participar 
novament en la Cursa del Gall 

Dindi el conegut presentador 
d’esports de TV-3 Arcadi Ali-
bés. 
L’atleta de Vilafranca del Pe-
nedés Ibrahim Chakir (C.A. 
Fent Camí - Mislata), s’impo-
sava amb 13’51”3, entrant de 
la mà amb el seu company Ab-
derrazak Samaoui (C.A. Vila-
franca), 2n. amb 13’51”6, i era 
3r. el triatleta Albert Moreno 
(C.A. Igualada Petromiralles), 
amb 14’12”, per davant del 
seu company del CAI Triatló 

Petromiralles Daniel Baraldés, 
4t. amb 14’29”.  Era 5è Xavier 
Roca (Roger Roca Running) 
amb 14’42”, i 6è Hèctor Co-
lom (CAI Petromiralles) amb 
14’43”. El primer classificat 
local va ser Jordi Fernàndez 
(CAI Petromiralles), 8è. amb 
15’14”. 
En femenines, la guanyado-
ra era la triatleta igualadina 
del  CAI Triatló Petromiralles 
Anna Noguera, que entrava 
en 28a. posició de la general 
de la prova, amb un registre 
de 16’32”.  Entrava 2a. i 65a. 
de la general Laura Sànchez 
(C.E. Mediterrani) amb 18’41”, 
i era 3a. i 75a. general l’Infan-
til Judit Ibarra  (CAI Petromi-
ralles), amb 18’59”.  Era 4a. i 
78a. gral. Antonia Cano (C.E. 
Sant Boi)  amb 19’06”, i 5a. i 
79a. general Irina Belmonte 
(C.E. Sant Boi), amb 19’06”, 
seguida de Laia Planas (CAI 
Petromiralles) 6a. i 82a. ge-
neral amb 19’16”. La primera 
local femenina va ser Berta 
Castells (CAI Petromiralles), 
7a. i 83a. gral. amb 19’20”.
El C.A. Igualada Petromiralles 
va ser el guanyador per equips 

amb 116 punts,  tot i que no hi 
havia distinció oficial pel gua-
nyador en aquest apartat.
Pel que fa a la prova per als 
més joves, sobre 1.000 m. i 
amb un total de 46 classifi-
cats, els atletes capdavanters 
foren el Benjamí Joel Hernàn-
dez (Antoni Gaudí) guanyador 
absolut general amb 3’27”, 
seguit de l’Aleví Jan Bisbal 
(CAI Petromiralles) 2n. gene-
ral amb 3’34”, entrant en 3r. 
lloc general el Benjamí Adrià 
Sevilla (Joan Maragall) amb 
3’37”, i 4t general l’Aleví Yerai 
Vilches (Marqués de la Pobla) 
amb  3’38”. Era 5a. general 
i guanyadora en femenines 
l’Aleví Farida El Casmi (CAI 
Petromiralles) amb 3’39”,  6a. 
general i 2a. fem. l’Aleví Lau-
ra Giménez (CAI Petromira-
lles) amb 3’40”, 7a. i 3a. fem. 
la Benjamí Carla Bisbal (CAI 
Petromiralles) amb 3’40”, i 8a. 
i 4a. fem. l’Aleví Mar Planas 
(CAI Petromiralles) amb 3’42”.
Pel que fa a la 30a. Travessa 
a la Bassa, es van imposar 
el capelladí Xavi Tort F. amb 
1’04”, i Antonia Cano, gua-
nyadora fem. absoluta  i 9a. 
general amb 1’30”, adjudicant-
se Ivan Olvera el premi al 1r. 
local classificat. En l’apartat 
de duatló, amb classificació 
conjunta entre la cursa atlètica 
i la travessa a la Bassa, es van 
imposar Ivan Olvera i Antonia 
Cano.
Un cop finalitzades les proves, 
es va efectuar al costat de la 
Bassa capelladina, el reparti-
ment dels premis als atletes i 
nedadors participants, efectu-
at per l’alcalde de Capellades, 
Marcel·lí Martorell, acompa-
nyat del regidor d’Esports, 
Francesc Sabaté,  i de Josep 
i Jaume Solé, fills del gran im-
pulsor de la cursa capelladina 
Jaume Solé Quintana. 
Les proves eren organitza-
des per l’Àrea  d’Esports de 
l’Ajuntament capelladí, amb 
la col·laboració del Club At-
lètic Igualada Petromiralles, 
d’AEMdeKP Associació d’Es-
ports de Muntanya i dels Vo-
luntaris capelladins i capelladi-
nes LLeida U.A.       

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.

2
VS

EL VENDRELL

PA
U S

AYAVERA I CLOSA    d’IGUALADA.

dissabte 3 de desmebre de 2015 a les 20:00h

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

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

Població: ........................

Telèfon: ..........................

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

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com
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MUNTANYA / LA VEU

El diumenge 28 de desembre 
es va celebrar la X edició del 
duatló de muntanya de Cabrils, 
prova puntuable dins el circuit 
català de duatló. La prova va 
comptar amb 210 inscrits i con-
sistia en un primer tram de 5 
km de córrer, seguit de 20 km 
amb BTT i per acabar 2,5 km 
més de córrer. Aquesta prova 
es considerada una de les més 
maques i alhora exigents dins 
el circuit català de duatló de 
muntanya.
Els guanyadors absoluts van 
ser Ever Alejandro del Club 
Medina Triatló i Mercé Tussell 
del CN Reus Ploms. 
Per part del CAI triatló Petro-
miralles van participar Jordi Vi-
dal, 80è, i Sergio Mesas, 133è, 
aconseguint tots dos uns bons 

Els duatletes del CAI.

El CAI i el CNI, al duatló de Cabrils

ESQUAIX / DAVID JAUME

L’equip de 3a va ensopegar a 
casa per 0-4 davant el SAF de 
Bellaterra. Aquest equip uni-
versitari del Vallès, és un equip 
amb molt recorregut dins la 
categoria i van fer valdre la 
seva experiència en quasi be 
tots els partits davant l’equip C 
de la capital de l’Anoia.
Ton Colom va perdre en un 
renyit partit per 7-11, 7-11, 11-

L’Esquaix Igualada de 3a perd 
a casa amb el SAF UAB

7, 5-11 davant Javi Benítez. 
Jordi Gual va cedir desprès 
de dos igualats sets amb Xavi 
Ojeda 10-12, 9-11, 5-11, Car-
les Sánchez també va tenir a 
tocar algun set però va aca-
bar cedint per 7-11, 9-11, 9-11 
amb Jordi Gómez i finalment 
Toni Carbonell que debutava 
en la categoria va acabar per-
dent per 3-11, 4-11, 2-11 amb 
Emili Buronés. 

PÀDEL / DAVID JAUME

Sembla que l’equip Subaru de 
veterans ha agafat la directa i 
ja suma 5 victòries consecuti-
ves en la lliga comarcal.
El dissabte, l’equip va dominar 
amb claredat 3-0 al CP Can 
Bonastre.  David Sanuy/Àn-
gel Solé van guanyar per 6-1, 
6-0 Gabriel Bonet/Joan Manel 
Valls, Jaume Grané/Joan Llo-
rach van dominar per idèntic 

Nova victòria dels 
veterans de pàdel

resultat a Jaume Lacasa/M. 
A. Guerrero i finalment Isidre 
Mensa/Santi Aizcorbe van 
completar el 3-0 guanyant 
Jose. A. Paton/Delfin Valde-
peñas per un doble 6-2.
Aquest victòria col·loca als de 
Subaru en segon lloc empatat 
amb Les Moreres però amb un 
partit menys, que és jugarà a 
La Llacuna aquest proper dis-
sabte dia 3. 

resultats en aquesta dura pro-
va. 
El primer tram de córrer eren 
dues voltes de 2,5km amb un 
traçat molt exigent on de sor-
tida els millors especialistes ja 
van imposar un fort ritme. Pel 
que fa al CNI, Albert Torres 
malgrat tot va fer un gran pri-
mer sector entrant el 30 abso-
lut i a només un minut del top 
13 absolut. Mentre que marta 
segura va entrar en 6a. posició 
absoluta de fèmines en una es-

pecialitat que si domina.
El tram de btt marcat per tres 
pujades molt dures i exigents 
va posar tothom al seu lloc i 
malgrat que Albert Torres no 
està en el seu millor de forma 
després d’un any de 40 com-
peticions va defensar-se prou 
bé entrant a meta el 27è abso-
lut que va poder defensar sen-
se problemes en el tram final 
de córrer entrant en una gran 
posició absoluta i el segon de 
la categoria veterà.
Marta segura en el tram de bici 
va notar la seva falta d’experi-
ència i es va veure superada 
per diverses corredores espe-
cialistes en aquest terreny, en-
trant 12a. absoluta i 6a. de la 
seva categoria. Un gran debut 
per aquesta jove corredora que 
promet bons papers al millorar 
l’experiència en btt.

L’HC Montbui complica la victòria 
al líder de la categoria
MUNTANYA / LA VEU

L’HC Montbui Nolor va dispu-
tar l’últim partit abans de va-
cances, i va rebre la visita del 
líder de la categoria, el Caste-
llet.
Tot va començar amb un gol 
molt ràpid dels visitants que 
feia semblar que el partit se’ls 
hi posava molt ben encarat, 
però l’HC Montbui Nolor va 
saber treure profit de dos con-
traatacs per posar-se amb el 
2 a 1 en el marcador. El par-
tit va seguir molt intens i amb 
alguns jugadors expulsats 
per cada equip, la qual cosa 
va comportar faltes directes i 
situacions de superioritat nu-
mèrica. El CH Castellet no va 
abaixar els braços i va seguir 
treballant fins a aconseguir el 
2 a 2. Resultat amb el qual es 
va arribar al descans.
A la segona part el partit va 
seguir amb la mateixa tònica 

que la primera, però aquest 
cop va ser l’equip visitant qui 
va agafar avantatge, situant el 
2 a 4 en el marcador. El partit 
es complicava molt pels mont-
buiencs, però a manca de 
pocs minuts pel final va situar 
el 3 a 4. Semblava que el partit 
s’igualava per moments, però 
els visitants van aconseguir fer 
el seu cinquè gol. Tot i quedar 
escassos minuts per finalitzar 
el partit, l’HC Montbui Nolor 
va seguir amb la seva lluita, 
marcant el quart gol, però no 

va ser suficient per aconseguir 
l’empat. Al final 4 a 5 contra el 
líder de la categoria.
Els montbuiencs realitzaran 
un descans aprofitant l’atu-
rada de la competició, per 
reprendre la lliga el mes de 
gener.
HC Montbui Nolor: Roger Ma-
drid (porter), Daniel Gual(2), 
Bernat Perelló(2), Edu Cassa-
dó i Marcel Monclús  -inicial-, 
Ivan Rica, Isaac Gual, Carlos 
Morales i Pep Ferrer (porter).
Entrenador: Gabri Ramírez.



Cultura
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TEATRE / LA VEU

El proper divendres 9 de gener 
el Teatre de l’Aurora enceta la 
nova Programació Setembre/
Desembre 2014, amb un pro-
grama marcat, novament, per la 
qualitat de les propostes –pas-
saran per Igualada alguns dels 
darrers grans èxits de l’any a les 
sales de petit format de Barce-
lona-, així com per la diversitat 
de l’oferta, amb gèneres i temà-
tiques molt variades i per a tot 
tipus de públics. Fins al mes de 
juny es podran veure a la sala 
independent igualadina 14 es-
pectacles de diversos gèneres, 
amb un total de 31 funcions.
Aquesta és la segona progra-
mació del Teatre de l’Aurora 
que ha estat dissenyada con-
juntament amb la participació 
de la Comissió de Programa-
ció, integrada per espectadors 
del teatre i creada fa un any, 
amb la voluntat d’implicar els 
espectadors en la definició de 
la programació i en el desenvo-
lupament del projecte cultural 
del Teatre de l’Aurora. Josep 
Maria Ribaudí i Francesc Es-
teve, membres de la comissió, 
van acompanyar al director 
del Teatre de l’Aurora, Òscar 
Balsells, en la presentació de 
la nova programació. En ques-
ta etapa inicial, formen part de 

la comissió Gemma Cuadras, 
Xavier Albareda, Josep M. Ri-
baudí, Francina Cirera, Montse 
Pelfort, Francesc Esteve, Lídia 
Coca, Toni Closa, Carme Solà, 
Anna Garcia, Nuska Corrià (de 
Joventuts Musicals d’Igualada), 
i Agustí Coll, Òscar Balcells i 
Lluís Segura, del Teatre de l’Au-
rora.

Els èxits de les sales de petit 
format arriben a Igualada
Dins d’aquesta oferta variada 
els espectadors podran veure 
a la sala igualadina alguns dels 
grans èxits de la temporada, 
amb les propostes que han tin-
gut més bona acollida de crítica 
i públic a les sales de petit for-
mat. La sala arrenca la progra-
mació amb El llarg dinar de Na-
dal del multipremiat dramaturg 
Thornton Wilder, a càrrec de 
La ruta 40. Un clàssic ple d’hu-
manitat, humor i tendresa, que 
recorre la història d’una família 
a través de 90 dinars de Nadal. 
Seguidament, Gataro, una de 
els companyies catalanes amb 
més prestigi, porten a escena 
l’adaptació de Krapp, de Samu-
el Beckett. La programació con-
tinuarà amb T’estimo però no 
tant de la Companyia del Teatre 
Gaudí, una divertida comèdia 
d’embolics, protagonitzada pel 

popular actor Josep Linuesa. El 
teatre musical, que viu un nou 
boom a les cartelleres, també 
tindrà el seu espai en aquesta 
nova programació del Teatre de 
l’Aurora amb Sing, Song, Swing 
d’Els Pirates Teatre, un espec-
tacle molt divertit que repassa la 
història del teatre musical. D’al-
tra banda, es podran veure dos 
obres que també han estat molt 
aplaudides aquesta temporada 
i que, per la seva temàtica, el 
Teatre de l’Aurora ha programat 
en el marc del Dia de la Dona. 
Es tracta d’Et vindré a tapar (7/8 
de març) de la companyia Espai 
en construcció i Confidències a 
Al·là, d’Atrium Produccions, un 
crit de revolta contra les veri-
tats imposades que dóna veu, 
amb humor, música i emoció, a 
les dones silenciades. Un dels 
èxits de l’any, amb la igualadina 
Judit Farrés. Finalment, la Cia. 
La Planeta presentarà La farsa 
de Walworth del prestigiós dra-
maturg irlandès Enda Walsh, 
una comèdia negra, a cavall 
entre la farsa delirant i el drama 
domèstic, que va ser estrenada 
al festival Temporada Alta amb 
gran èxit.
Teatre polític sobre Catalu-
nya
En aquesta nova programació 
podrem veure dos espectacles 

de temàtica política. Per una 
banda, el Teatre de Ponent pre-
senta Cambó/Companys, amb 
l’actor Carles Martínez, que es 
posa en la pell de dos il·lustres 
polítics catalans. En un to més 
còmic, la companyia T-Atraco 
Teatre, formada pels actors 
Robert Gobern i l’igualadí Joan 
Valentí, tornen a portar a la sala 
igualadina La butaca 

Contes per a adults
La Sala Les Golfes del Tea-
tre de l’Aurora tornarà a ser 
l’escenari, en aquesta progra-
mació, de noves sessions de 
contes per a adults. El director 
de Farrés brothers i cia., Jordi 
Palet, presentarà L’art de triar 
carxofes, un espectacle sobre 
les nostres àvies inspirat en els 
records i vivències de la seva 
padrina; i l’aplaudida narradora 
Martha Escudero hi portarà La 
bella, la bestia y toda su família, 

“un culebrot del 1740” basat en 
la novel·la “La Bella i la Bèstia”.

Cicle de Joventuts Musicals 
d’Igualada
En aquesta Programació Ge-
ner/Maig 2015, el Teatre de 
l’Aurora ha programat nova-
ment una sèrie de concerts 
conjuntament amb Joventuts 
Musicals d’Igualada. Durant 
aquests mesos actuaran a la 
sala igualadina Mariona i Joana 
Mateu (28 de febrer), Aeris Duo 
(12 d’abril) i el quartet La Fauna 
(17 de maig)

Abonaments a mida de l’es-
pectador
El Teatre de l’Aurora posa a la 
venda dels nous abonaments 
per a la Programació Gener/
Maig 2015. Com a novetat, 
el Teatre de l’Aurora ofereix 
dues modalitats d’abonaments: 
l’abonament fix i l’abonament 
flexible. Amb l’abonament fix, 
els espectadors podran esco-
llir en el moment de formalitzar 
l’abonament, l’espectacle, la 
funció i el seient. D’altra ban-
da, l’abonament flexible permet 
que els espectadors adquirei-
xen un abonament obert per a 
una quantitat d’espectacles (de 
3 a 9) i més endavant, mitjan-
çant un codi de compra, podran 
bescanviar-lo per entrades, una 
vegada tinguin clar a quin es-
pectacle i funció volen assistir.
Els abonaments es podran ad-
quirir fins el 31 de gener al Tea-
tre de l’Aurora.

Aquestes festes, regala(‘t) te-
atre de primera fila
Durant aquestes festes nada-
lenques el Teatre de l’Aurora 
ofereix una promoció per rega-
lar teatre. Es tracta d’un tiquet 
regal per a dues entrades per a 
qualsevol espectacle de la nova 
Programació Gener/Maig 2015 
per tan sols 24€. Es pot adqui-
rir a través de la web del teatre 
o a les seves oficines. Per a 
més informació podeu trucar al 
938050075 o a www.teatreau-
rora.cat

Èxits del teatre de petit format a la nova 
programació del Teatre de l’Aurora

Josep M. Ribaudí, Oscar Balcells i Francesc Esteve durant la presentació de la programació

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El guanyador
de 100     

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

Ferran
Fernandez

Felicitats!



Alma Maria Shindler, altrament Alma Mahler, va néi-
xer a Viena, el 31 d’agost de 1879, en el sí d’una 
família benestant i molt erudita. Era filla del pintor 
Emil Jakob Schindler i la seva esposa Anna von 
Bergen. Alma va passar una infància feliç tan sols 
enfosquida als seus dotze anys per la mort del seu 
pare. Tot seguit, arran del nou casament de la seva 
mare, amb un altre artista, Carl Moll, ella va seguir 
participant d’un entorn artístic privilegiat, sempre 
freqüentat per personatges del món de la bohèmia i 
figures d’una destacada celebritat. 
El seu perfil personal no va tardar a definir-se com 
el d’una dona de gran talent capaç d’influir en ho-
mes de dispars identitats. Ella, va passar a ser un 
dels personatges més polèmics i fascinants de l’Eu-
ropa del seu temps fins al punt de trobar-se còmoda 
en aquest paper de musa inspiradora de músics, 
escriptors i artistes com: l’arquitecte Walter Gro-
pius, el pintor Oskar Kokoshka, el compositor Paul 
Kammerer, el poeta Franz Werfel, o el mateix  Gus-
tav Mahler, entre d’altres.
En dies d’uns importants canvis per a la capital aus-
tríaca, a propòsit del traspàs del segle XIX cap al 
XX, en què la pintura, la música, l’art i les lletres 
van viure un moment de gran creativitat, ella va ac-
cedir d’alguna manera a sacrificar el seu talent per 
a viure al costat de grans genis; una submissió de 
fet que va durar poc en un esperit lliure com el seu. 
En la seva transició de jove a dona va consolidar-
se com a una de les primeres dones decidides a 

CARMEL·LA PLANELL

Alma Maria Shindler, altrament Alma Mahler
transgredir les normes de signe discriminador; bo i 
anticipant-se a la realitat de l’època i actuant sempre 
a partir de les conviccions llibertàries que la definien. 
Més enllà de la dimensió pública del seu tarannà, 
també va ser objecte d’una intensa cobertura medià-
tica, tot i no gaudir encara de gaires èxits personals 
en el camp de la  composició musical. 
En aquest ambient, quan ja havia viscut diversos 
romanços amb artistes de renom, va conèixer al 
compositor i director d’orquestra Gustav Mahler –un 
home més gran que ella- de qui va enamorar-se’n 
bojament i amb qui va casar-s’hi a l’any 1902. Poc 
temps hauria de passar per a què aquest casament 
trontollés a causa de la conducta obsessiva i exclu-
sivista de Mahler en proposar-se relegar-la a l’espai 
domèstic. De les seves dues filles, Maria i Anna, la 
Maria va morir amb cinc anyets a causa de la diftèria; 
una fatalitat que va provocar un fort distanciament en 
la parella: l’Alma, en una estada en un balneari, va 
buscar el consol en els braços d’un jove Walter Gro-
pius i Gustav Mahler, també desenganyat de la seva 
dona, va caure en una profunda depressió que el va 
portar fins a la mort. Immediatament, ella, ja vídua, 
va tallar les seves relacions amb Gropius per a iniciar 
una història tortuosa amb el biòleg i compositor Paul 
Kammerer. 
A tothora envoltada d’art i d’artistes, i històries 
d’amor, va escalar l’univers de la fama en ser la pro-
tagonista de l’obra “El petó”, de Klimt, i la núvia del 
vent de la pintura d’Òscar Kokoschka, dues de les 

obres més importants 
de la història de l’art 
del segle XX. Poste-
riorment, va casar-se 
en diverses ocasions, 
d’entre les quals va 
ser sonat el seu ma-
trimoni amb Walter 
Gropius, el 1915; així 
com la mort de la filla 
de tots dos als divuit 
anys de poliomielitis. 
També va divorciar-se 
d’altres vegades, i va tenir més fills als que va veure 
morir com si es tractés d’una constant maledicció, 
potser –en el seu imaginari- perquè la seva vida era 
diferent a la de la resta de mortals, malgrat no haver 
trobat mai  la vertadera felicitat.
Finalment, quan a l’any en 1938 Alemanya va envair 
Àustria i feia efectiva la seva annexió; immediata-
ment a l’ocupacio nazi dde França, amb la seva dar-
rera parella -el novel.lista jueu Franz Werfel-, van fu-
gir de França, a través d’Espanya i Portugal, cap als 
Estats Units. Instal.lada a Nova York des del 1945, 
i després de la mort de Werfel, va convertir-se en 
un destacat personatge de la vida cultural i artística 
de la ciutat, a propòsit de l’èxit de la publicació dels 
escrits de Mahler i de les seves pròpies memòries, 
fins el dia del seu decés, l’11 de desembre de 1964.

Entre nosaltres

L’avar. Autor: Molière. Direc-
ció i dramatúrgia: Miquel Ga-
llardo i Olivier Benoit. Amb: 
Miquel Gallardo i Miquel Ne-
vado. Producció: Companyia 
Pelmànec. Teatre de l’Aurora. 
Divendres, 19 de desembre. 
21 hores.

Reeixit atreviment de teatre 
d’objectes per adults. La histò-
ria de L’avar de Molière amb 
personatges nascuts d’aixe-
tes, tubs i mànegues i una 
adaptació de la dramatúrgia 
que situa l’aigua (no els di-
ners) com el bé més preuat.
La Companyia Pelmànec –de 
l’actor, manipulador i drama-
turg pierenc Miquel Gallardo– 
recupera en català aquesta 
versió del clàssic de Molière, 
14 anys després de la seva 
estrena amb la Cia. Tàbola 
Rassa. Des d’aleshores no ha 
deixat de girar arreu del món, 
recollint premis i elogis, fins al 
punt que la qualifiquen com tot 
un referent del gènere. 
La posada en escena és me-
ravellosa. Sembla increïble 
que un objecte tan quotidià 
com és una aixeta pugui pren-
dre vida vestint-se tan sols 
amb una simple tela. El càs-
ting d’aixetes i teles escaients 

NÚRIA CAÑAMARES

Molière amb aixetes titella

és clau, però amb això no n’hi 
hauria prou. El mèrit rau en la 
caracterització i la interpretació 
que en fan els manipuladors. 
Amb la mà dreta –totalment 
oculta sota la tela– subjecten 
l’ara ja titella, mentre que la mà 
esquerra esdevé la mà del ma-
teix personatge, amb la infinitat 
de recursos que això aporta.
Són només dos actors titellai-
res, però tenen la capacitat de 
dur a escena fins a dotze perso-
natges. Ni en els moments deli-
cats en què en fan aparèixer al-
hora ben bé la meitat, ni en els 
que comparteixen la interpreta-
ció del titella (és a dir, un li dóna 

veu i l’altre li dóna moviment), 
no decau l’autenticitat dels 
personatges. Aquest talent es 
complementa amb una esce-
nografia simple i enginyosa, i 
la música i la il·luminació són 
grans aliades. 
L’humor juga també un paper 
fonamental en l’espectacle. El 
text està farcit de doble sen-
tits i jocs de paraules (alguns 
simpàticament dolents) i dei-
xa espai per la distensió, amb 
bromes entre els actors i cap al 
públic. Això proporciona l’equi-
libri necessari i fa d’aquesta 
obra una comèdia crítica, es-
bojarrada i molt molt singular.

Notes teatrals

MÚSICA / LA VEU

L’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada ha programa per al pro-
per diumenge, 4 de gener, a 
les 6 de la tarda, un concert 
d’orgue a càrrec de Joan Pa-
radell a la Basílica de Santa 
Maria, per a celebrar l’arribada 
del nou any.
L’igualadí Joan Paradell i Solé 
és, des del novembre de 2010, 
organista titular de la Cape-

lla Musical Pontifícia Sixtina 
i, per tant, l’organista oficial 
que toca en les celebracions 
litúrgiques presidides pel Sant 
Pare, tant a la Basílica Papal 
de Sant Pere del Vaticà, com 
en les altres basíliques roma-
nes i també en els concerts de 
la mateixa Capella.
El programa que oferirà diu-
menge a Igualada constarà de 
peces de Bach, Haendel,

La Basílica de Santa Maria 
acollirà diumenge vinent un 
concert a càrrec de l’organista 
igualadí Joan Paradell
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TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora obre el 
nou any 2015 –i en el marc de 
les festes nadalenques- amb 
una proposta de teatre per a 
tota la família: l’Enciclopèdia 
baixeta de la nit, de la compa-
nyia anoienca 2princesesbar-
budes, que es podrà veure a 
la sala igualadina el 3 i 4 de 
gener. Enciclopèdia baixeta 
de la nit és un espectacle mu-
sical per a tota la família, fet 
amb instruments de joguina, 
que ens desvetllarà quins són 
els elements imprescindibles 
per passar una bona nit. Les 
cançons d’aquest espectacle 
parlen de les bèsties noctur-
nes, de les lliçons d’astrono-
mia del Professor Alexandre 
Bonanit, dels itineraris dels 
angelets i els ratolins que 

s’emporten les dents, de la 
senyoreta Son, etc. Està fet, 
tal i com assenyalen les 2prin-
cesesbarbudes “amb música 
baixeta, perquè està feta amb 
instruments de joguina, pe-
tits, sense piles i que no fan 
soroll. Una música senzilla, 
artesanal, feta a mà perquè 
la gaudeixin petits i grans”. 
Les 2princesesbarbudes són 
l’Helena Casas (cantant de 
Pomada, Conxita) i l’igualadí 
Marc Marcé. Els acompanya 
el Gripau Barbamec, que és el 
músic Ildefons Alonso, també 
d’Igualada. El 2008 van par-
ticipar en el disc “Musiquetes 
per la Bressola” i el 2010 van 
estrenar el seu primer espec-
tacle per a públic familiar Qui 
canta sense to, no té el cap 
bo!. Dos anys més tard van 

2princesesbarbudes presenten l’Enciclopèdia 
baixeta de la nit al Teatre de l’Aurora

LLIBRES / LA VEU

Un any més  Grafopack,SA ha 
editat la nadala, amb la qual 
felicita a la seva clientela, per 
aquestes festes.
Enguany, amb les mateixes 
qualitats artístiques i de pre-
sentació, com acostuma a fer 
aquesta prestigiosa empresa, 
està dedicada al Centenari 
del poeta Joan Vinyoli (1914-
2014)
Per aquest motiu, Jordi Lla-
vina Murgadas, Comissari de 
l’Any Vinyoli, ha fet una selec-
ció antològica dels poemes  
del poeta barcelonès i ha es-

crit la introducció del contingut 
de la nadala.
Carlos Vitale, llicenciat en Fi-
lologia hispànica, ha tingut 
cura de la traducció dels poe-
mes al castellà.
El disseny i maquetació l’ha 
fet, amb encertats criteris pro-
fessionals, i les setze fotogra-
fies que iŀlustren els textos, les 
ha realitzat el guardonat Cesc 
Elias, el qual aporta una coŀ-
lecció localitzada al Cementiri 
Nou d’Igualada, obra de l’ar-
quitecte Enric Miralles, que 
en 1992 fou guardonat amb el 
Premi FAD d’arquitectura.

Grafopack edita un llibre 
dedicat a Vinyoli amb 
fotografies de Cesc Elias

SARDANES / LA VEU

Com cada any, a les 12:00 h. 
del matí del dia 6, tindrà lloc 
a la Pl. de Catalunya la tradi-
cional ballada de Reis, la qual 
servirà per tancar el calendari 
del any 2014. Esperem que 
el majestuós avet instal·lat 
en aquell lloc, no sigui impe-
diment per dur a terme la dita 
audició. Tindrem entre nosal-
tres la cobla, Lluïsos de Tara-
dell. No hi falteu sardanistes, 
us hi esperem a tots.

Ballada a Igualada 
per la diada de Reis

presentar el disc i l’espectacle 
Cançons i rimetes. Actualment 
estan presentant el disc Enci-
clopèdia baixeta de la nit que 
dóna nom a aquest especta-
cle.

Funcions
Les representacions d’Enci-
clopèdia baixeta de la nit es 
faran el dissabte 3 i diumenge 
4 de gener a les 19 h. Les en-
trades (8€ i 6€ amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla 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 exclusi-
vament els dijous no festius 
de 19 a 20 h. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

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 7 de febrer del 2015              Viatge - Espectacle                     Hora Sortida:  18:15
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre ROMEA 
Entrades garantides a la Platea del teatre

Fedra, enamorada del seu �llastre Hipòlit, no escolta el que li dicta la raó i, cegada per la passió, li confessa el seu amor. Ferida pel rebuig 
d’Hipòlit, Fedra torna a deixar-se portar per un arravatament i calumnia en públic al seu �llastre. Sèneca composa en aquesta tragèdia un 
dels personatges femenins més atractius del teatre de l’Antiguitat: una dona independent, forta i decidida que, malgrat les seves virtuts, 
acaba sent víctima de la seva irrefrenable passió humana.

Amb: Emma Viladasau, Merce Sampietro, Lluís Soler, Jordi Banacolocha

Dia 24 de gener del 2015     Viatge - Espectacle       Hora Sortida:  15:20

Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del 
teatre

Torna Mar i cel, el musical que ha fet història, el drama reconvertit en cant a l’esperança que ha emocionat i commogut centenars de milers d’espectadors.
En complir uns esplendorosos quaranta anys, Dagoll Dagom posa Mar i cel en escena per tercer cop i amb una força renovada, un nou càsting i noves 
sensacions que ens emocionaran.
Un espectacle sobre la intolerància i la incomprensió entra dos móns, orient i occident.
Dues religions eternament enfrontades – la islàmica i la cristiana-.
Un bella història d’amor impossible entre una noia cristiana i un corsari morisc.
Una història amb innombrables paral·lelismes amb el món en què vivim.
Un musical basat en la pirateria de la mediterrània del segle XVII i en l’expulsió del regne d’Espanya de 300.000 moriscos decretada per Felip II l’any 1609.

FEDRA
 Teatre Romea

MAR I CEL
Teatre Victoria



Al costat de la singular bellesa que et regala tot el pa-
trimoni arquitectònic d’aquesta antiga capital de la 
Gàl.lia, en la seva confluència dels rius Roine i Saona, 
com si d’una península entre els dos rius es tractés, 
dos són tal vegada els elements que han deixat una 
marca més genuïna a la ciutat: d’una banda, el Gran 
Teatre, el més antic de tot França, al costat de l’Odeon; 
i, les famoses “traboules”, una autèntica meravella ar-
quitectònica dels dies de l’Edat Mitjana; però que ha 
vist successives restauracions, així com noves i vers-
emblants creacions.
A l’emplaçament, on Lugdunum va ser fundada a  
l’any 43 abans de Crist, el Grand Théâtre es descobreix 
com a una de les restes més antigues de tot França. 
Es tracta d’un vestigi de l’època gal.loromana, del 
temps de la capitalitat d’aquesta província de l’Imperi 
romà. Construït per August l’any 15 aC, aquesta obra 
inclou l’anomenada “cavea”, o espai reservat per a 
l’Orquestra, a l’entorn d’una galeria i semicircular per 
al cor de  ballarins i actors. Al seu entorn, en un dià-
metre relativament important, un escenari decorat 
amb les restes d’unes esveltes columnes i una discre-
ta estatuària sobre un refinat marbre de blancs, roses i 
grisos, s’imposa cara al públic l’autèntic espai reservat 
per a la interpretació davant d’un públic d’uns quatre 
mil espectadors. Unes successives ampliacions han 
permès certificar un edifici, encara que parcialment 
erosionat, testimoni de l’arquitectura típica de la in-
fluència romana sobre la Gàl.lia cèltica.
Quant a les “traboules”, la seva raó de ser radica en 
què els lionesos, en temps difícils i per tal de fer més 
viable el transport de les seves manufactures i dels 
seus cultius vinícoles van considerar necessari de su-
perar els desnivells de la ciutat amb la construcció 
d’una sèrie de camins sota els edificis per a passar 
d’un carrer a l’altre; salvant així també les distàncies 
fins a apropar la mercaderia als embarcadors del riu. 
D’aquests nombrosos passadissos subterranis o tra-
vessies val la pena de visitar-ne alguns dels barris de 

Saint-Jean i de la Croix-Rousse que et permeten creuar 
carrers en paral.lel de manera ràpida i sense sortir de 
la finca; i que des del punt de vista estètic emfatitzen 
el segell arquitectònic del gòtic, amb les seves voltes 
amb creus de ogives. Entre uns breus trams d’escales 

sovint en forma de cargol i diferents patis interiors, de 
casa en casa, travessant lliurement d’una propietat pri-
vada a l’altra, potser una d’aquestes “traboules” més pe-
culiars és l’anomenada La Tour Rose: la més admirada, 
perquè està dotada d’una torre de pisos que segueix 
la silueta que li dibuixen uns esglaons oberts a uns 
bells finestrals, defugint el perfil encriptat de la majoria 

d’aquestes arquitectures. De fet és un dels més fasci-
nant reclams que et trobes pels tranquils i laberíntics 
carrerons del Lyon medieval; en aquest cas a la 22 Rue 
du Bœuf, un lloc força concorregut pels clients del 
prestigiós Restaurant La Tour Rose, que hi ha annexat.     

Més enllà, a l’altra ribera del Roine, cap a l’est, una gran 
plana acull la ciutat moderna, feta d’un urbanisme de 
traçat ortogonal. En aquests barris constituïts a partir 
de la segona meitat del segle passat, com Part-Dieu i 
Brotteaux, s’hi localitzen els principals centres comer-
cials i de negocis, tot imposant l’imperi del ciment.

CARMEL·LA PLANELL

Lyon  de l’herència gal.loromana i renaixentista, a la desolació del ciment 2a part
Arquitectures i veïnatges

MUSEUS / LA VEU

Com cada primer diumenge 
de mes, el proper 4 de gener 
de 2015, a les 11:30h, el Mu-
seu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia obre portes 
per visitar les seves exposici-
ons permanents, que perme-
ten descobrir el món de la pell 
i de les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, s’hi troben 
tres àmbits: L’home i l’aigua, 
Univers de pell i L’ofici d’ado-
ber. L’home i l’aigua presen-
ta una visió general de les 
qualitats i ús de l’aigua. La 
col·lecció d’estris i enginys 
hidràulics es reforça amb el 
Canal d’Experimentació, que 
ajuda a comprendre els mè-
todes de canalització i d’apro-
fitament energètic i industrial 
d’aquest element. Univers de 
pell és una de les sales cen-
trades en la pell, i està dedi-
cada a explicar l’ús de la pell 
per la humanitat, al llarg del 
temps i per diferents cultures 
a través d’una selecció acura-
da d’objectes, confeccionats 

total o parcialment amb pell, 
que exemplifiquen les múlti-
ples aplicacions i utilitats de la 
pell adobada. L’altre espai so-
bre la pell, L’ofici d’adober, se 
centra en el treball de la pell 
a Igualada des de fa generaci-
ons. Eines i màquines són els 
testimonis dels inicis manufac-
turers i de la millora constant, 
fins a la implantació industrial 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
empreses adoberes actuals i 
la configuració de tot el barri 
del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. És situada a pocs 
metres de Cal Boyer i a tocar 
del Rec, el canal medieval 
que abastia les fàbriques de 
la zona. La posada en escena 
de l’ofici artesanal de l’adob 
de la pell grossa transporta a 
la Igualada preindustrial.
Les visites són gratuïtes. Es 
pot demanar més informació 
al telèfon del Museu, el 93 804 
67 52.

Diumenge vinent, visita guiada i 
gratuïta al Museu de la Pell
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MÚSICA / LA VEU

El passat diumenge va tenir 
lloc el primer concert de la 
tercera edició de l’Ànima, Fes-
tival de Música Sacra d’Igua-
lada, que organitza l’Institut 
Municipal de Cultura. La cita 
ha arrencat amb el Concert de 
Nadal J. S. Bach, a la Basílica 
de Santa Maria, sota la direc-
ció de Daniel Mestre, amb els 
cors igualadins Exaudio i Cor 
d’Homes, amb l’orquestra Ter-
res de Marca i amb els solis-
tes Ximena Agurto, Montserrat 
Bertral, Carles Prat i Francesc 
Ortega, que van interpretar 
l’Oratori de Nadal Jauchzet, 
frohlocket i el cèlebre Magní-
ficat, de J.S. Bach.
La basílica es va omplir de 
gom a gom i el públic assis-
tent va aplaudir fervorosament 
en acabar la interpretació de 
totes les peces.
Els tinents d’alcalde Josep Mi-
serachs, de Promoció Cultu-
ral, i Joan Torras, d’Acció So-
cial, van lliurar uns obsequis 
florals als solistes, instrumen-
tistes i directors de les forma-

cions corals i orquestrals que 
hi van participar.
El proper concert d’Ànima, 
tindrà lloc el dia 18 de gener 

El Concert de Nadal dóna el tret de sortida al 
tercer Festival Ànima de Música Sacra

a l’església dels Pares Caput-
xins, a càrrec del grup Sekrets, 
que interpretarà les nou àries 
alemanyes de G. F. Händel.

Concert de Nadal a Santa Maria   FOTO: Joan Guasch



DIVENDRES 2

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre infantil “El 
color dels sentiments” a càrrec 
de la il.lustradora Maria Garcia.
Divendres a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

DISSABTE 3

MÚSICA
- Igualada 
Espectacle Carrilló, de la Cia 
La Tal. Sona la música del car-
rilló per donar la benvinguda al 
nou any.
Dissabte a les 6, 6’35 i 7’10 a la 
plaça de l’Ajuntament.

TEATRE FAMILIAR
- Igualada 
Les 2princesesbarbudes pre-
senten l’espectacle “Enciclo-
pèdia baixeta de la nit”, un es-

pectacle musical per a tota la 
família.
Dissabte a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- El Bruc 
In Crescendo, la coral guanya-
dora de la present edició de 
l’Oh Happy Day, serà al Bruc 
per oferir un concert.
Dissabte a les 8 i a les 10 del 
vespre al Casal.

DIUMENGE 4

CONEIX EL MUSEU DE LA PEL 
I CAL GRANOTES
- Igualada 
Visita guiada i gratuïta a tots els 
espais del Museu de la Pell i de 
l’antiga adoberia de Cal Grano-
tes.
Diumenge a 2/4 de 12 del mig-
dia al Museu de la Pell.

TEATRE FAMILIAR

- Igualada 
Les 2princesesbarbudes pre-
senten l’espectacle “Enciclo-
pèdia baixeta de la nit”, un es-
pectacle musical per a tota la 
família.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

ELS PASTORETS
- Igualada 
L’Esbart Igualadí presenta Els 
Pastorets de Josep M. Folch i 
Torres.
Diumenge a 3/4 de 12 del matí i 
a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Concert d’orgue a càrrec de 
Joan Paradell, organista titular 
de la Capella Musical POntifica 
Sistina.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la Basílica de Santa Maria.

MÚSICA

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

- Capellades 
Concert de Reis a càrrec de la 
Coral Xeremell.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
La Lliga.

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

ELS PASTORETS DE LA CO-
MÈDIA
- El Bruc
Direcció artística a càrrec de 
Núria Coll amb música d’Oriol 
Castellví.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda 
al Casal.

DILLUNS 5

CAVALCADA DE REIS
- Igualada
Arribada de Ses Majestats els 

40
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
2 de gener de 2015

Reis d’Orient. Cavalcada pels 
carrers de la ciutat i repartiment 
de regals.
Dilluns a les 6 de la tarda des 
de davant de l’antic hospital. 

TEATRE
- Òdena
“Històries de Tumbuktu” a càr-
rec d’Arcattia Colage. Una his-
tòria d’aventures i valors de la 
mà d’un gran aventurer,en Ma-
lik, que iniciarà tot un seguit de 
vivències i viatges basats en 
contes tradicionals de diferents 
indrets.
Dilluns a les 12 del migdia al 
Teatre Centre Unió Agrícola.

DIMARTS 6

FIRA DE REIS
- Igualada
Fira de Reis i Mercat d’antigui-
tats i col.leccionisme.
Dimarts durant tot el matí al 
Passeig Verdaguer i a la plaça 
de Cal Font.

EXPOSICIONS

INDEPENDÈNCIA!
Jordi Sanahuja
Imatges plàstiques d’un poble 
oprimit que fa 300 anys que 
lluita per al seva llibertat.
Del 26 de novembre al 16 de 
gener a la sala d’exposicions 
de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps i a la galeria 
d’art D’Ara.

VIII BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES 
Obres creades sobre suport 
de paper o que utilitzen el pa-
per com a matèria primera.
Del 29 de novembre al 25 de 
gener al Mirador del Museu 
Molí Paperer de Capellades.

TOTS JUNTS PODEM
Escultura i fotografia d’Isidre 
Escala i Soteras.
Del 4 de novembre al 10 de 
gener al Punt de lectors de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

EL CATALÀ, LLENGUA 
D’EUROPA
L’exposició mostra la viltalitat 
de la llengua catalana en el 
marc de les llengües d’Euro-
pa.
Del 2 de desembre al 7 de 
gener a la sala d’exposicions 

de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

INTERIORISME-EXTERI-
ORISME
Marta Viscarro
Guanyadora del premi de dis-
seny Gaspar Camps 2013. Es-
pais dissenyats al llarg de la 
seva trajectòria professional.
De l’11 de desembre a l’11 de 
gener a L’Empremta.

RETRATS ENTRE LLUMS
Sílvia Garcia & Anna López
Exposició de dibuixos.
Del 6 de desembre al 17 de 
gener a la galeria Nivell 46 
Vad’Art.

ARTÈRIA COL.LECTIVA
Exposició col.lectiva d’art per 
regalar i art per acompanyar-
vos tota la vida..
Del 30 de novembre al 12 de 
gener a  a Artèria Igualada.

NATURALEZA CREATI-
VA
Manuel Perera
Pintura sobre natura salvatge. 
Creix, s’expandeix i es modela 
a si mateixa.
Del 5 de desembre al 6 de ge-
ner al vestíbul de l’Ateneu Igua-

ladí.

15 POEMES DE NADAL
Quinze textos de poetes molt 
coneguts complementen un 
pessebre literari i original.
Del 12 de desembre al 7 de ge-
ner al vestíbul de la Biblioteca 
Central.

EXPOSICIÓ DE PESSE-
BRES
Exposició de diorames de di-
versos autors i d’un pessebre 
tradicional.
Del 12 de desembre a l’11 de 
gener al Portal del Llevador.

VISIONS IGUALADINES 
I DE SOBRETAULA
Neus Brunet
Pintures a l’oli que reflecteixen 
l’essència de la Igualada urba-
na.
Del 19 de desembre a l’11 de 
gener a la Sala municipal d’ex-
posicions d’Igualada.

PINTURA
Pintures de Jordi Pons
Del 24 de desembre al 6 de ge-
ner a les Voltes de Casa Bas de 
Capellades.

PESSEBRES

Exposició col.lectiva dels 
Amics dels Pessebres.
Del 24 des desembre al 25 de 
gener a l’església de Santa Ma-
ria de Capellades.

PESSEBRES
Exposició de diorames i pesse-
bres del món de Joan Escala 
Soteras.
Del 25 de desembre a l’11 de 
gener al Taller del Pessebre (c. 
Sant Francesc, 102 de Capella-
des).

EL MÓN DE BABA’S
Exposició pintura infantil de 
la igualadina Sara Cuadros. 
Obres plenes de llum, color i 
alegria.
Del 20 de desembre fins a fi-
nals de gener al restaurant 
Camí del Castell de la Pobla de 
Claramunt.

ARTESANIA DE QUA-
TRE I MÉS
Peces artesanes fetes per di-
verses artistes.
Del 12 de desembre al 5 de ge-
ner a la Galeria del Passatge 
d’Igualada.

ANIMA’T
Mostra literària i fotogràfica so-
bre animals per difondre textos 

de la literatura popular.
Del 2 al 31 de gener al vestíbul 
de la Biblioteca Central.

GHANDI: L’HOME 
COMPROMÈS
El 30 de gener es commemora 
la mort de Mohandas Karamc-
hand Gandhi.
Del 2 al 31 de gener a la Bibli-
oteca de Piera.

D’ I L . LUSTRADORS : 
CARME SOLÉ VEN-
DRELL
Il·lustradora i pintora de pro-
jecció internacional, els seus 
llibres han tractat temàtiques 
molt diverses, per a diferents 
grups d’edat, explorant sem-
pre noves tècniques i estils.
Del 2 al 31 de gener a la Bibli-
oteca de Piera.

ELS HORRORS DE LA 
MENT HUMANA
Breu exposició on l’especta-
dor s’embarcarà en una odis-
sea de misteri i intriga en la 
qual es deixarà influenciar per 
la negativitat, la foscor i el cos-
tat més ombrívol de la ment de 
l’ésser humà.
Del 7 al 31 de gener a la Bibli-
oteca de Piera.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
ELS TURBULENTS ANYS 20 ( 1939) Amb Humphrey Bogart i James Cagney.
MISSING (1982) Cop d’estat a Xile. Jack Lemmon, extraordinari. De Costa Gavras
LA VIDA FUTURA (1936) Basada en la novel.la d´Herbert G. Wells.
PASSEJANT AMB UN ZOMBIE (1943) Molt suggestiu cinema fantàstic
LA VIDA DELS ALTRES (2006) Retrat de la República Democràtica Alemanya.
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Ràdio i televisió                            

Descarrega’t l’APP  de la comarca GRATIS
Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR. 

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços... 
Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!

Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8 a 10h  informació, opinió i entreteniment

Generacions Musicals, dissabtes i diumenges d'11h a 12h, 
els clàssics dels 60, 70 i 80 sonen a Ràdio Igualada

Cuina Oberta, els dissabtes i diumenges de 12h a 13h, l'espai de
gastronomia i restauració de l'Anoia

Hemisferi dret, diumenges de 19 a 20h, a Ràdio Igualada parlem 
d'emocions i experiències vitals

I el cap de setmana, segueix els partits de l'IHC 
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

Segueix-nos al 103.2 de la FM, radioigualada.cat 
i també a twitter i facebook.

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres i dissabtes a les 13h.

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 14.30 a 15h, 
7 cançons en català

Actualitza't, de dilluns a divendres de 18h a 19h, 
la millor música de les llistes europees a la Ràdio que s'escola a la ciutat

Vint-i-quatre, dilluns de 21h a 22h, 
una hora per parlar del món casteller

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h, 
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

Belles Lletres, divendres de 20.15h a 21h,
és moment d'obrir els llibres a Ràdio Igualada

Per als amants de la música country Postals de Nashville, 
divendres de 21h a 22h

What's going on! (dijous 22h-23h), Igdance (divendres 22h-24h), 
Dj Craze in sessions (dissabtes 23h-24h) Els millors Dj's punxen a Ràdio Igualada



Estrena a Tous •  Rastres de sàndal

RAMON ROBERT.-

Aquesta peŀlícula dramàtica 
ha estat dirigida per Maria Ri-
poll (Barcelona, 1964), abans 
responsable de Lluvia en los 
zapatos i Mi vida en 65’. En 
són protagonistes l’actriu ín-
dia Nandita Das i la catalana 
Aina Clotet, a les quals també 
acompanyen Naby Dakhli i 
Rosa Novell. Rodada en cata-
là i anglès en les millors loca-
litzacions de Mumbai (capital 
índia també coneguda com 
Bombai) i Barcelona, Rastres 
de sàndal està basada en 
la novel·la homònima d’As-
ha Miró i Anna Soler-Pont, 
publicada amb gran èxit de 
vendes per l’editorial Plane-

ta en 2007. Mina, una actriu 
índia d’èxit, no pot oblidar la 
seva germana petita Sita, de 
qui va ser separada a la força 
després de la mort de la seva 
mare. Trenta anys després, 
s’assabenta que Sita està bé 
i viu a Barcelona. Ara es diu 
Paula, és biòloga i no té cap 
record del seu passat. Paula 
emprendrà el viatge de des-
cobriment de la seva veritable 
identitat amb l’ajuda de Pra-
kash, un atractiu immigrant 
indi que ven pel·lícules de 
Bollywood al barri barceloní 
del Raval.
En paraules de la directora 
Maria Ripoll, “Rastres de sàn-
dal proposa un viatge emocio-
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De Bombai a Barcelona

nal d’anada i tornada per con-
nectar dues cultures a través 
de l’amor, la força dels llaços 
de fraternitat i l’autodescobri-
ment. M’atrau molt descobrir 
les diferents cultures a través 
d’històries molt personals que 
parlen de sentiments univer-
sals” . Afegueix Ripoll: “Quan 

Anna Soler-Pont (productora i 
guionista) em va oferir dirigir 
la peŀlícula, vaig entendre que 
aquest viatge intercultural era 
completament possible. La 
meitat de la pel·lícula té lloc 
en el Mumbai caòtic i el món 
colorista de Bollywood; l’altra 
part a la Barcelona més me-

diterrània, més organitzada i 
freda. Cada vegada que llegia 
l’última escena m’emociona-
va i una història amb un final 
tan emocionant segur que és 
una molt bona pel·lícula. És 
una història de drama clàssic 
i sentiments universals “.

RAMON ROBERT.-

S’estrena aquests dies una 
producció britànica que no 
hauria de passar desaperce-
buda, The Imitation Game, 
que ha estat realitzada pel 
poc conegut Morten Tyldum 
a partir de la novel.la d’An-
drew Hodges del mateix títol.  
Es tracta d’un biopic sobre 
el matemàtic britànic Alan 
Turing, famós per haver des-
xifrat els codis secrets nazis 
continguts en la màquina 
Enigma, la qual cosa va de-
terminar l’esdevenir de la II 
Guerra Mundial (1939-1945) 
en favor dels aliats. Lluny de 
ser admirat com un heroi, Tu-
ring va ser acusat i jutjat per 
la seva condició d’homosexu-

Desxifrant enigmes Estrena de la setmana •  The imitation game

al en 1952.
Interpretada per Benedict 
Cumberbatch, Keira Knig-
htley, Mark Strong, Charles 
Dance i Matthew Goode,  es 
aquesta una notable pel.lícu-
la biogràfica i dramàtica, en la 
que conflueix ciència, huma-
nisme i espionatge; peŀlícu-
la clarament elaborada amb 
components de thriller.  
Premiada en el Festival de 
Cinema de Toronto. Es trac-
ta, en paraules de la critica 
del periòdic US Today, “d’una 
peŀlícula punyent,  apassi-
onant i commovedora, que 
compta amb una destaca-
da interpretació de Benedict 
Cumberbatch, digna de gua-
nyar l’Oscar de l’any”.

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

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

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de desembre són:
Virginia Mendez  (Sta. Margarida Montbui) -

 Mercè Gras (Castellolí) - Mª Gloria Saball (Igualada) - Trini Serra (Igualada)



YELMO CINES ABRERA 3D

COMO ENTRENAR A TU DRAGON 2
Estats Units. Animació. De Dean DeBlois  A l’illa de Beurk, la vida és 
tranquil.la. Astrid, Rustik, Varek, Kranedur i Kognedur s´enfronten en 
curses de dracs. Mentrestant, Harold i Krokmou, amics inseparables, 
solquen el cel a la recerca de nous territoris a conquerir. En una de les 
seves aventures, Hipo i els seus amics descobreixen una gruta secreta 
que alberga centenars de dracs salvatges, protegits per un misteriós 
personatge. 

RASTRES DE SÀNDAL
Espanya - França. Drama. De Maria Ripoll. Amb Nandita Das, Aina Clotet, 
Naby Dakhli  i Rosa Novell. Mina, una actriu índia d´èxit, no pot oblidar la 
seva germana petita Sita, de qui va ser separada a la força després de la 
mort de la seva mare. Trenta anys després, s´assabenta que Sita està bé 
i viu a Barcelona. Ara es diu Paula, és biòloga i no té cap record del seu 
passat. Paula emprendrà el viatge de descobriment de la seva veritable 
identitat.

THE IMITATION GAME
Regne Unit, USA. Drama Morten Tyldum. Amb Benedict Cumberbatch, 
Keira Knightley, Charles Dance, Matthew Goode. Durant l’hivern de 
1952, les autoritats britàniques van entrar a la llar del matemàtic, 
analista i heroi de guerra Alan Turing (Benedict Cumberbatch), amb la 
intenció d’investigar la denúncia d’un robatori. Van acabar arrestant 
Turing acusant-lo de “indecència greu”, un càrrec que li suposaria a una 
devastadora condemna per, el que en aquell temps es considerava una 
ofensa criminal, ser homosexual.

INVENCIBLE
Estats Units. Biogràfica. D´Angelina Jolie. Amb Jack O’Connell, Domhnall 
Gleeson i Garrett Hedlund. Narra la història real de Louis Zamperini, que 
després de participar en els Jocs Olímpics de 1936, es va allistar a les 
Forces Aèries dels Estats Units per lluitar en la Segona Guerra Mundial 
(1939-1945). Quan el bombarder que pilotava es va estavellar al Pacífic, va 
navegar a la deriva fins que va ser capturat pels japonesos.

MORTADELO Y FILEMON
Espanya. Animació. De Javier Fesser. Es produeix 
un atac criminal contra l’estabilitat mundial. És un atac de riure. Mentre 
el  caos de  la  broma  i  el riure fluix  s´apodera de  les  institucions, de 
la  banca, dels ministeris,  de  les  fàbriques i dels col·legis,    l´única 
organització capaç de posar una mica de serietat a tot plegat és la TIA.  La 
Humanitat està en perill i els agents Mortadelo i Filemón hauran d´entrar 
en acció.

COMO ACABAR SIN TU JEFE 2
Estats Units. Comèdia. De Sean Anders. Amb Jennifer Aniston, Chris Pine, 
Christoph Waltz, Kevin Spacey. Crescuts per l’ambició, Nick (Bateman), 
Dale (Day) i Kurt (Sudeikis) decideixen ser els seus propis caps llançant el 
seu propi negoci en “Com acabar sense el teu cap 2”. Però un inversor molt 
espavilat fa malbé els seus plans..

EL HOBBIT. LA BATALLA DE LOS 5 EJERCITOS
Estats Units. Aventures mitològiques. De Peter Jackson. Amb Martin 
Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage i Luke Evans. Després d´haver 
recuperat el regne del Drac Smaug, la Companyia ha desencadenat, sense 
voler, una potència maligna. Obsessionat amb el regne recuperat, Thorin 
sacrifica l´amistat i l´honor per mantenir-lo, mentre que Bilbo intenta 
frenèticament fer-li veure la raó per la qual el hobbit pren una decisió 
desesperada i perillosa. 

EL SEPTIMO HIJO
USA. Regne Unit. Aventures. De  Sergey Bodrov. Amb Kit Harington, Jeff 
Bridges, Julianne Moore, Ben Barnes, Olivia Williams.  En un temps pretèrit 
existeix un dimoni a punt de ser alliberat, i que reactivarà la guerra entre 
les forces del supernatural i la humanitat un cop més ... El Mestre Gregory 
(Jeff Bridges) és un cavaller que segles enrere va capturar a la malèfica 
i poderosa bruixa Mare Malkin (Julianne Moore). Però ara, la bruixa ha 
aconseguit escapar i clama venjança.

1 HOBBIT (12 anys) 
Dv. Ds. Dll a Dc: 16:00/19:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00
Dj: 18:15
1 HOBBIT 3D (12 anys) 
Dv a Dc: 22:00
Dj.: 21:15

2MORTADELO Y FILEMON (7 
anys) 
Dg.: 11:50
2 COMO ACABAR SIN TU JEFE 2 
(12 anys) 
Dv a Dc.: 15:50/18:10/20:25/22:45
Dj.: 17:30/19:45/21:55

3 DORAEMON (en català) (apta) 
Dg.: 11:40
3 DORAEMON (apta) 
Dv. a Dc.: 16:00
3 DIOS MIO PERO QUE HEMOS 
HECHO (apta) 
Dv. a Dc.: 18:15/20:20/22:25
Dj.: 18:00/20:00/21:55

4 EL SEPTIMO HIJO 3D (12 anys)
Dv a Dc.: 16:10
Dj.:17:30
4 EL SEPTIMO HIJO (12 anys)
Dv Ds. Dll a Dc: 18:20/20:30/22:40
Dj.: 19:35/21:40

5 BIG HERO 6 3D ( (apta)
Dg.: 11:50
5 BIG HERO 6 (en català) ( (apta)
Dv a Dc.: 15:30
5 BIG HERO 6 ( (apta)
Dv a Dj.: 17:45/20:00
5 MUSARAÑAS (18 anys)
Dv. a Dc.: 22:15
Dj.: 21:55
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6 PADDINGTON (12 anys)
Dm i Dc.: 15:40/18:00/20:15
Dj.: 17:30/19:25
6 EL CLUB DE LOS 
INCOMPRENDIDOS (12 anys)
Dv. Ds. i Dll: 15:40/17:55
Dg.: 11:45/15:40/17:55
6 NOCHE EN EL MUSEO 3 (apta)
Dv a Dll: 20:10
6 EXODUS (12 anys)
Dv a Dll: 22:10
6 INVENCIBLE (12 anys)
Dm i Dc.: 22:20
Dj.: 21:20

7 THE IMITATION GAME (12 
anys)
Dv. Ds. Dll a Dc: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:30/17:30/20:00/22:30
Dj: 19:00/21:30

8 LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR (apta)
Dv a Dll: 15:30
8 NOCHE EN EL MUSEO 3 (apta)
Dv a Dll: 17:30
Dg.: 11:40/17:30
Dm i Dc: 20:00/22:10
Dj.: 19:55/21:55
8 INVENCIBLE (12 anys)
Dv a Dll: 19:30/22:15
8 EL CLUB DE LOS 
INCOMPRENDIDOS (12 anys)
Dm i Dc: 15:30/17:50
Dj.: 17:45

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha sessió 
de cineclub
Properament: EL AMOR ES 
EXTRAÑO

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 50 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
ALGUIEN A QUIEN AMAR (7 
anys) 
Diumenge: 18:00
Dimarts: 18:00
RASTRES DE SÀNDAL (7 anys)
Diumenge: 19.45
Dimarts: 19:45
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La família sempre ressor-
geix, perquè sempre mos-
tra la seva riquesa per al 
bé de les persones i dels 
pobles. En la crisi econòmi-
ca que estem patint, ha es-
tat la solidaritat familiar de 
les diferents generacions, 
així com la fraternitat dels 
lligams familiars, que porta 
a la solidaritat, les que han 
fet realitat l’ajut concret i la 
possibilitat de tirar endavant 
malgrat les greus dificultats.
La família té un valor sa-
grat. El mateix Jesús nas-
qué i visqué en una família 
concreta, acollint totes les 
característiques pròpies 
d’aquesta institució huma-
na. També Jesús va conferir 
una dignitat excelsa a la ins-
titució matrimonial, amb la 
seva presència a les noces 
de Canà de Galilea. Jesús 

va constituir com a sagrament 
de la nova aliança, la unió 
de l’home i la dona (cf. Mt 
19,3-9), retornant al projecte 
original de Déu sobre el ma-
trimoni. L’Església no pot fer 
res més que reconèixer quina 
és la voluntat de Déu sobre 
el matrimoni, fonament de 
la família. El papa Francesc, 
parlant de l’assemblea del Sí-
node passat sobre la família 
i els seus reptes expressava 
clarament: «Cap intervenció 
(dels pares sinodals) no va 
posar en discussió les veri-
tats fonamentals del sagra-
ment del matrimoni: la indis-
solubilitat, la unitat, la fidelitat 
i l’obertura a la vida. Això no 
ha estat tocat» (Catequesi 
10-12-2014).
La família, fonamentada en el 
matrimoni de l’home i la dona, 
és la cèl·lula de tota societat. 

És la primera i fonamental ins-
titució de la societat humana. 
La família està en el centre de 
la vida social. Tenir cura de la 
família hauria de ser la prime-
ra ocupació dels governants 
de tota societat. La família, 
per ella mateixa, ja té un drets 
propis i originaris, que la soci-

ROMÀ CASANOVA

La família en el centre de la vida social i eclesial

Bisbe de Vic

etat sols han de reconèixer i 
ajudar per tal que pugui com-
plir amb el que li és propi: la 
comunitat de vida i d’amor, en 
la indissolubilitat i el bé dels 
fills, que inclou l’educació se-
gons les seves conviccions 
morals i religioses.
Redescobrir la bellesa de la 

En mig d’aquestes festes tant 
tradicionals i familiars, morí 
cristianament Antoni Jover 
Martí, a l’edat de 89 anys.
Recordem que era fill d’un ca-
diraire i que, junt amb la seva 
esposa, regentà  la botiga de 
mobles, a la rambla del gene-
ral Vives, fins a la seva jubila-
ció.
Amb la seva dona, Teresa, 
ens uneixen lligams familiars, 
i amb les seves filles, Ada i Mi-
reia, relacions culturals i perio-
dístiques.
La cerimònia exequial va ce-
lebrar-se dilluns passat, al Ta-
natori. La presidí l’arxipreste, 
Mn. Josep Massana i acabà 
amb el cant del Virolai.
La seva filla gran, llegí aques-
tes paraules de comiat:
“El meu pare era  un home de 
poques paraules, però tenia 
un humor sorneguer i àcid que 
ens feia somriure, de vega-
des, potser, poc encertat, però 
tenia el seu punt divertit.
També recordo com em mima-
va quan era molt petitona i em 
portava regals quan anava a 
fer encàrrecs fora d’Igualada. 
Jo em sentia la nina dels seus 

ulls.
I després van venir els néts i 
la néta, i tots volien anar a coll 
de l’avi Ton, i tu n’estaves en-
cantat.
Vull recordar-te així pare, 
abans que t’envaís la tristesa 
i la malaltia, aquests darrers 
anys. Te’n vas però dins nos-
tre deixes un llegat emocional, 
que és l’empenta que roman 
de generació en generació: el 
record que deixen entre nosal-
tres els éssers estimats, que 
és la veritable immortalitat de 
l’ànima
Adéu, papa, que el teu esperit 
aixequi el vol cap a l’altra ban-
da del mirall, darrere l’oceà 
de la vida, un món fet a mida 
dins els nostres somnis o cre-
ences... una utopia, potser... 
però siguis pols, siguis cendra 
o siguis la llum d’una estrella, 
que siguis feliç; papa, nosal-
tres t’enyorarem.”
Reposi en pau!
Rebin el nostre senti condol, 
la seva esposa, filles, gen-
dres, néts i la resta de famili-
ars seus.

JOSEP ELIAS FARRÉ

Ens ha deixat l’Antoni Jover

família és una de les tas-
ques que l’Església ha de 
fer entre els seus membres, 
per tal de donar-la a conèi-
xer a tots els homes. Ens 
dol profundament de veure 
com entre els joves hi ha 
manca d’esperança en la 
seva por al compromís pre-
ciós de la vida matrimoni-
al: fer camí junts, oberts a 
l’amor, a la vida nova dels 
descendents, a l’aventura 
de la providència, que no 
abandona mai ni un dels 
seus fills. No hi ha res tan 
humà i alhora tan merave-
llós com la vida d’amor en 
el matrimoni, obert a Déu, 
seguint el camí de Jesús, 
de donar la vida del tot, amb 
la força de l’Esperit que és 
la imaginació de Déu feta 
amor i felicitat.

S’ha acabat el 2014. Al llarg 
d’aquests dotze mesos ens 
han deixat moltes persones. 
És llei de vida, evidentment, 
Quan ets petit, un bon dia 
et diuen: “S’ha mort la mare 
d’aquella nena”. És una notí-
cia que t’afecta, però la veus 
distant. Passats uns anys, un 
altre bon dia, et fan saber que: 
“S’ha mort el pare d’aquell 
xicot”. És ja una cosa més 
propera. Ara, et comuniquen: 
“Has d’anar a enterrament 
d’aquell, o aquella, que treba-
llava amb tu”. Això, ja t’afecta 
més. Vol dir que és un ja de 
la teva edat. Una cosa que ja 
t’afecta més personalment, ja 
que estàs en una època en la 
qual és normal que tu ja pu-
guis figurar en una esquela... 
o que el teu nom pugui es-
tar imprès en un recordatori 
d’aquells que es reparteixen, 
en actes de comiat,  en els ta-
natoris o en esglésies...
Enguany, n’he rebut un bon 
nombre d’aquests recordato-
ris. Uns de familiars i o parents 
i altres d’amics i de coneguts.
Persones amb qui he convis-
cut, o amb qui he tingut rela-

ció, o bé, simplement, per ser 
ciutadans de renom. Persones 
que, naturalment, en el dia del 
meu traspàs, no podran aco-
miadar-me. És igual!, però 
conservaré els seus recorda-
toris, que m’ajudaran a tenir-
les presents.
Aquest any he anant a més 
d’un enterrament per mes! 
Són estadístiques, si voleu, 
però que responen a una rea-
litat, inqüestionable.
Entre els funerals que he as-
sistit, anoto els del meu germà 
Lluís i el de la Isabel, mare de 
la meva esposa, passant per 
els de Santi Carbonell, la Jo-
sefina Rigolfas, la Sita Murt, 

el Toni Raja, la Rosa Moncu-
nill, que, siguin allà on siguin, 
han marcat el meu calendari 
funerari i que han tingut una 
dimensió ciutadana ben re-
marcable.
Cada lector tindrà, també, el 
seu llistat de persones que no 
podrà oblidar mai, però les es-
mentades -entre d’altres- cal 
valorar-les i no oblidar-les. 
Vaja, que demanen un reco-
neixement igualadí, ben me-
rescut.
Elles i la resta d’anoiencs que 
han mort en el decurs d’aquest 
any, reposin en pau!.

JOSEP ELIAS FARRÉ

Recordatoris



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent
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Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia

ODONTOLOGIA APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA

ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

C. Bèlgica, 2, local 6 
Tel. 93 805 50 76

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

Plantilles a mida, ajudes domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample). 
08008  - Barcelona

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes
Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica
Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48 

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Nens i adults

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc...

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA

Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90

93 805 51 74 

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
        93 290 68 67 (permanent)

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63

IGUALADA

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

ESPECIALISTES: 
 . Pediatria,  
. Llevadora, 
. Logopeda, 
. Psicòloga, 
. Fisioterapeuta 
. Dietista

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

MASSATGE 
INFANTIL A NADONS
“El ritme estressant del dia 
a dia fa que no puguem 
dedicar ni la quantitat ni 
la qualitat d’atenció als 
nostres nadons. Per això 
us oferim l’oportunitat de 
poder fer-ho a través del  
Massatge Infantil. El propò-
sit del massatge infantil és 
promoure la importància 
del tacte i la comunicació 
amb els nadons de fins 1 
any per part dels pares/
mares a més de crear un 
grup de suport on puguin 
expressar els vostres 
neguits, preocupacions o 
pors en tot allò relacionat 
amb els vostres fills creant 
un ambient còmode, amè 
i càlid. 
Les paraules Massatge 
Infantil engloben una sèrie 
de tècniques de tacte, veu i 
mirada que, quan els com-
binem adequadament, 
constaten grans beneficis 
pels pares i mares, cuida-
dors/es i els infants. Aquests 
beneficis no es queden 
només en l’àmbit fisiolò-
gic, sinó que arriben més 
enllà, on les fibres sensibles 
del sistema emocional són 
estimulades i enfortides 
per poder crear un marc 
de confiança, seguretat 
i acceptació emocional, 
creant així un creixement 
més equilibrat en tots els 
àmbits de la persona” 
Aquests cursos acostumen 
a tenir un format de 5 ses-
sions de una hora i mitja 
cadascuna. En les quals es 
treballa per zones el cos del 
nadó: cames i peus, abdo-
men i còlics, pit i braços, 
cara i esquena. És una bona 
oportunitat per conèixer el 
nadó i alhora per compar-
tir experiències amb altres 
mares, pares i educadores. 

 
CENTRE DE SALUT

Tània González
Sonia Gutierrez 

Educadores Infantils 
i Educadores en massatge Infantil 

AEMI
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Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius 
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

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

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

Restaurant
Braseria i Cafeteria

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

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

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

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

El gourmet
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

 

Preparació:

Primer de tot haurem de pelar les atmetlles torrades i les picarem amb el morter o amb una picadora, 
procurant que no quedin massa moltes.
Barregem el sucre, el llard, les atmetlles picades, l'anís i la pell de llimona ratllada en un bol, amb una 
forquilla.
Després anirem afegint la farina i la pastarem una estona amb les mans, �ns que es pugui fer una bola 
homogènia. La masa té tendència a trencar-se, però quan es cogui, quedarà ben compactada.
Deixem reposar la massa a temperatura ambient durant 1 hora.
Estirem la massa amb el corró a sobre del marbre de la cuina. Hem de fer una capa d'uns 8 mm.
Amb els motllos fem els "mantecados" i els coloquem a la safata del forn a sobre d'un paper vegetal. Per 
colocar-los a la safata ens ajudarem dels motllos.
Els coem al forn a 170 graus durant 10 minuts, aproximadament. Els deixem refredar i ja els tenim a punt 
de menjar.

Ingredients :
Un quart de quilo de llard
Mig quilo de farina
250 g de sucre
200 g d'atmetlles torrades
Pell de llimona ratllada
50 cc d'anís

Utensilis
Motllos amb formes per fer galetes
Un morter o una picadora

“Mantecados”

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
L’igualadí de més edat és de 
color negre i es diu Patge 
Faruk. Es fa visible des del 
28 de desembre fins a la 
matinada del 6 de gener. 
En aquests 9 dies prepara 
la logística que fa possible 
els Reis Mags puguin repar-
tir tones i tones d’il·lusió als 
“nens i nenes d’Igualada”. 
Una il·lusió que, tot s’ha de 
dir, els igualadins conservem 
i projectem tota la vida.
Aquest any, tot i la crisi o 
potser a causa d’ella, els Reis 
vénen més carregats que 
mai: interès de la Unesco, 
parc de l’Enxub amb dibui-
xos de Pilarin Bayés i segu-
rament més regals que en 
anys precedents per als nens 
i nenes d’Igualada. Aquesta 
setmana, un dia després del 
lliurament de cartes als Reis, 
ens ha semblat oportú parlar 
amb el Patge Faruk.
Com ha trobat Igualada?
Il·lusionada. Reconec que la 
ciutat està vivint anys de forta 
depressió econòmica, però 
cada any, quan arribo a la 
ciutat per preparar l’arribada 
dels meus senyors, trobo 
a tothom il·lusionat per fer 
una bona rebuda i, quan una 
ciutat té il·lusió, té capacitat 
per sortir de tots els atzu-

cacs. Encara que enguany 
estigui costant molt.
Des de quan ve a Igualada?
Des que em va convidar un 
mestre igualadí, el senyor 
Lluís Valls, allà per l’any 
1943. Aquest any és la 71a. 
vegada que sóc a Igualada 
ininterrompudament... i con-
tinuaré fent-ho mentre hi 
hagi un sol igualadí que m’ho 
demani. 
Com ocupa el seu temps?
Parlant per la ràdio, recollint 
cartes, reescrivint el Llibre 
blanc i el Llibre negre. Cada 
vegada hi ha menys infants 
al Llibre negre, però cada 
vegada cal posar-hi més 
adults que han perdut la 
màgia i la il·lusió.
Porten molts regals Ses 
Majestats?
Moltíssims. Valoren la fideli-
tat de la ciutat a la seva festa 
i una vegada més llencen 
la casa per la finestra per 
portar il·lusió i regals a totes 
les llars. Des de temps imme-
morials que treballen perquè 
cap infant es quedi sense 
joguina en una nit màgica 
com la del dia cinc de gener.
Aquest any hi ha l’interès 
de la Unesco.
La Festa de Reis d’Igualada 
és portadora de solidaritat 
i generositat, fomenta l’es-

perit col·lectiu i cooperador, 
promou el voluntariat, la inte-
gració i la hospitalitat, propi-
cia els ponts de diàleg social, 
cultural i de respecte mutu. 
Estic segur que la màgia dels 
Reis farà que aquest orga-
nisme cultural mundial ens 
reconegui. Sabem que ens 
valoren i que hi ha tota una 
ciutat al darrere. Cent vint 
anys d’història fan de la Festa 
de Reis d’Igualada, una tradi-
ció cultural i ciutadana única 
a Catalunya, per nombre de 
participants i per complexitat 
organitzativa.
El parc de Pilarín Bayés és 
un regal anticipat?
La Pilarín Bayés és sempre 
un regal, molt ben valorat, per 

Les tertúlies al voltant de la taula, 
durant les festes de Nadal són 
apassionants. No hi ha taula en 
la que, tard o d’hora, es parli de 
política, de què falta o què sobra 
a pobles i ciutats. A l’Anoia, també 
passa el mateix. 
Un dels temes “de moda” última-
ment, és què passa amb l’antic 
cinema Kursal. Sabut que a l’Ate-
neu Igualadí es farà un succedani 
de cinema -ja veurem com i, sobre-
tot, què- està clar que al Rosa o al 
Kursal no hi tornarem a veure pel-
lícules. Per això, per pel.lícules, ja 
n’hi ha prou de parar l’orella a les 
tertúlies de sobretaula, on qui més 
qui menys té “fil directe” amb els 
“qui remenen les cireres” i es veu 
capaç d’assegurar “completament 
i amb tota certesa” què s’hi farà a 
l’antic Kursal. L’última és que un 
“important grup xinès” ha comprat 
tot el recinte per fer-hi un basar 
que, “riu-te’n tu del que hi ha al 
Canaletes, amb escales mecàni-
ques i tot”.... 
Doncs no. Ni xinos, ni basars, ni res 
de res. Prou feina té la propietat de 
lligar amb l’Ajuntament algun “des-
llorigador” que permeti treure suc 
a aquest important local, quelcom 
que -ja ho hem dit moltes vegades- 
haurà de passar pel ple municipal... 
Mentrestant, deixem que les pel.
lícules les facin els que en saben...

moltes generacions de cata-
lans. Aquest any Igualada en 
pot gaudir d’una mostra molt 
important que, efectivament, 
és un regal per a tothom. La 
ciutat valora l’artista en el 
que val i l’artista, una per-
sona tan entranyable com 
Pilarín Bayés, valora la ciutat 
que acull la seva obra d’una 
forma tan entusiasta. 
Costa organitzar una reco-
llida de cartes tan impo-
nent com la del primer de 
gener?
Quan Igualada es bolca a 
fer una cosa amb il·lusió, té 
la màgia per fer-la perfecta. 
Al llarg dels anys, el conjunt 
d’actes que conformen la 
festa dels Reis d’Igualada: 
la rebuda, la recollida de 
cartes i la cavalcada, han 
anat experimentant canvis 
que han fet pujar el llistó 
de l’exigència i la segure-
tat mantenint l’esperit de la 
festa.
Els Reis els portaran tot 
el que demanen als nens i 
nenes d’Igualada?
Estic segur que sí. Al llarg 
dels anys han demostrat que 
amb el seu comportament 
tot l’any, són mereixedors 
del que demanen. 

4 paraules amb... El patge Faruk


