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Igualada disposarà d’un nou institut 
d’ensenyament secundari. Comencem, 
doncs, l’any 2015 amb una molt bona no-
tícia. Invertir en educació és fer-ho també 
en un futur millor. Més enllà de l’estricta 
necessitat palpable de places com a con-
seqüència de l’increment de la natalitat 
en els anys anteriors a la crisi, que ara 
es reflecteixen en els alumnes que s’han 
d’incorporar als instituts, donar a conèixer 
la construcció d’una nova infraestructura 
educativa, que a més ajudarà a l’adequa-
ció d’un espai abandonat com eren les 
antigues piscines de la Torre de Reque-
sens, és quelcom molt positiu. I fer-ho 
al costat de la comunitat educativa de la 
ciutat amb l’índex més elevat d’alumnes 
nouvinguts, encara li dóna més volada.

Fa quatre anys, milers d’educadors de tot 
el món van reunir-se a Qatar, en una ci-
mera que va girar entorn de la necessitat 
de millorar els sistemes d’educació i ex-
plorar tendències educatives innovado-
res. Debatien el disseny de plans d’estudi 
adaptables, models de lideratge, l’accés 
a educació de qualitat, el finançament de 
plans d’estudi, dels conflictes i la reconci-
liació amb noves habilitats... Un dels as-
pectes dels que més es va incidir és que 
els estudiants han de ser conscients de 
la diversitat lingüística i que cal respectar 
les identitats internacionals que depenen 
de la diversitat. 
En una setmana on aquests temes són 
de debat a tot arreu com a conseqüèn-
cia de la tragèdia de París, on és fàcil, 
molt fàcil, donar aire a la xenofòbia, és 
quan més ens hem de donar compte que 
la millor manera de combatre a les pisto-
les, és amb una bona educació, basada 
en la defensa, la  protecció, la tolerància 
i el respecte dels valors, responsabilitats 
i habilitats que compartim amb els que 
ens envolten, evitant en tot moment la 
discriminació, un agent que contamina el 
procés educatiu. La llibertat d’expressió, 
la pau i el progrés contribueixen a formar 
estudiants amb obertura cultural. Si no 
es transmeten valors cívics i morals no 
avançarem mai. I el primer lloc on s’ha de 
fer això és a les comunitats educatives.  
A totes.
Per això construir una escola més, és un 
gran pas endavant. I aixecar-la en els 
llocs on es necessita, encara ho és més.  

Invertir en 
educació

El Pessebre Vivent de Piera
El dia de Nadal el Pessebre Vivent de Piera celebrava el seu vint-
i-cinquè aniversari i ho feia amb una representació especial en 
què hi participaven 200 actors. Molts pierencs han passat durant 
aquests anys per les representacions del Pessebre Vivent del 
seu poble, amb iŀlusió i ganes de tirar endavant el projecte que fa 
que cada any diversos racons del poble es vesteixin d’escenes 
quotidianes de la Bíblia per a gaudi dels visitants.

Enric Millo, portaveu del PPC al Parlament, diu que 
“Artur Mas i Oriol Junqueras es disputen el fracàs del 
procés”.

Diuen que Artur Mas, president de la Generalitat, 
està preparant una llista de país amb molts indepen-
dents que no són ni de CDC ni d’UDC, però que s’ha 
trobat amb moltes reticències pels que es “queden 
fora”.

Oriol Junqueras, líder de l’oposició, ha anunciat 
que optarà a un nou mandat del partit tot i anunciant 
la seva voluntat de concórrer a les eleccions al cap-
davant de la llista del seu partit.

Qui opten per anar fent sense dir gran cosa són 
David Fernández, líder de la CUP, i Joan Herrera, 
líder d’ICV. El primer perquè totes les enquestes di-
uen que la CUP creixerà molt en nombre de vots, i el 
segon perquè entre la CUP i PODEM, van deixant-li 
menys espai.

David Fernández, líder de les CUP, demana “perdó 
polític per l’abraçada que va fer a Mas el 9N”. Es veu 
que el comentari de Pablo Iglesias l’ha impactat de 
ple. 
 
Marc Bertomeu, home de confiança d’Iglesias que 
va ser escollit secretari general de Podem a Barce-
lona, va comparèixer acompanyat de membres del 
consell ciutadà que governarà la formació a la capital 
catalana per va fixar el full de ruta del partit. Va dir 
ser partidari d’encetar un procés constituent que va 
més enllà del debat sobiranista “Tenim en compte el 
debat identitari però no creiem que sigui prioritari; és 
un element més”.

José Antonio Monago, president d’Extremadura, 
en el seu discurs de Cap d’Any als seus paisans els 
va dir “Si es respecta la democràcia s’ha de defensar 
sense complexos la Constitució espanyola, encara 
que es vulgui transformar-la. Si es respecten les víc-
times del terrorisme, s’ha de reprovar públicament 
ETA. Si no s’està d’acord amb el projecte nacionalis-
ta català, s’ha d’expressar rotundament no a la inde-
pendència de Catalunya”. 

Miquel Roca Junyent, advocat de la Infanta Cristina 
de Borbó, va presentar recurs contra l’aute d’ober-
tura del judici oral, encara que aquest tipus de re-

solucions no es poden recórrer i justifiquen aquesta 
“excepció molt significativa al dret al recurs al con-
siderar que el magistrat ha abordat una qüestió que 
excedeix l’objecte d’aquest tipus de resolucions. La 
qüestió de la legitimació per sol·licitar l’obertura del 
judici oral per un delicte contra la Hisenda Pública 
s’hauria d’haver resolt en resolució judicial prèvia i 
independent”. Tot el que està en relació amb la Infan-
ta ja es veu que és excepcional.

En canvi el Rei Joan Carles està la mar de bé, des 
que és un ciutadà “normal”. El cap d’Any el va passar 
a Beverly Hills de los Àngeles, on el van fotografiar 
mentre dinava al ‘The Ivy’ un dels restaurants més 
luxosos de la ciutat. També el dia 6 va celebrar el seu 
77 aniversari sens haver de presidir la cerimònia al 
Palau d’Orient. Ara es conforma tenint-hi un despatx 
per anar-hi de tant en tant.

Fa 41 anys Cayetana Martínez de Irujo, duquessa 
d’Alba, va anar al notari Alberto Ballarín per deixar-li 
un sobre lacrat, amb instruccions de que fos obert 
després de la seva mort. Ara el successor d’aquell 
notari l’ha portat als jutjats, que ha assignat el Jut-
jat número 81 de Madrid a plaça de ‘Los Cubos’ 
per fer els tràmits. Aquest ha començat per fer un 
reconeixement dels testimonis i procedirà a obrir-lo 
en breu. No es creu que sigui un testament ològraf, 
perquè estaria invalidat per altres testaments poste-
riors, però hi ha molta expectació per saber que volia 
aquest personatge peculiar.

La més digna de tota la història de la loteria catalana 
ha estat la Grossa. Els altres van confondre una rifa 
amb una segona Marató. Va ser publicitada durant 
mig any, promoguda per uns consellers que assis-
teixen al sorteig amb el mateix ànim amb què col-
laboren en el Gran Recapte d’Aliments o que des-
pengen telèfons el dia de la Marató. Però només es 
van vendre la meitat dels números i el primer premi 
va ser per un dels no venuts. 

Vanessa i Gemma Molner, propietàries de la his-
tòrica botiga ‘Xarol’ de moda femenina, al centre de 
Reus, ha tancat. “No ens ha quedat més remei, tenim 
molts records i vincles afectius amb aquest local, on 
els nostres pares van inaugurar la botiga fa 30 anys, 
però el propietari ens multiplicava per 10 el lloguer, i 
els nostres ingressos no ho podien resistir”.

La llibertat d’expressió, la pau i el 
progrés contribueixen a formar es-
tudiants amb obertura cultural. Si no 
es transmeten valors cívics i morals 
no avançarem mai. I el primer lloc on 
s’ha de fer això és a les escoles.
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Escric trist i commocionat per l’atemptat a la redac-
ció de la revista satírica Charlie Hebdo, comès per 
integristes islàmics. L’integrisme pot ser religiós, 
ètnic, ideològic o de classe però les víctimes són 
sempre les persones que exerceixen la seva lliber-
tat. La llibertat d’expressió dels periodistes, de fet, 
és la llibertat de tots.  
Entre els morts en l’atac hi ha diversos dibuixants 
que admiro per la seva capacitat de remoure cons-
ciències amb el seus dibuixos. Poc importa que fos-
sin francesos, el dibuix permet una expressió uni-
versal i sense barreres idiomàtiques. Fa poc temps 
vaig assistir a un debat públic amb en Lluís Capde-
vila, el ninotaire, i amb Toni Albà, l’actor. En el debat 
es va posar de manifest que només les societats 
que accepten la crítica als poderosos, són societats 
madures i democràtiques. La resta són dictadures 
disfressades.
Els poderosos poden acceptar crítiques, però els 
costa molt acceptar la sàtira gràfica. Quan es-
crius, tal vegada puguis dir que “el rei està despu-
llat” però, guarda’t de dibuixar-lo en pilotes perquè 
aleshores tindràs seriosos problemes. El mateixos 
que des del govern d’Espanya donen suport a la 
llibertat d’expressió “ante el ataque jihadista contra 
Charlie Hebdo” són els que l’any 1998 tancaven el 
diari basc Eguin i el 2003 l’Egunkaria. Tots dos tan-
caments sota la presidència del demòcrata Aznar. 
Sense anar més lluny, fa pocs mesos era retirada 
una portada de la revista El Jueves pel dibuix d’una 
corona reial plena de merda. I una mica més en-
rere, es va retirar judicialment tota una edició per 
haver dibuixat l’actual rei -aleshores príncep- al llit 
amb la seva dona.
Si ser periodista molt sovint és dur per pressions 
dels grans grups empresarials i pels governants de 
torn, ser dibuixant d’humor ho és encara més. No 
ho és perquè la crítica a través de l’humor penetri 
molt més endins i pugui ser entesa per tota mena 
de públic amb una sola mirada, sinó perquè el que 
més temen els grans sacerdots, els emperadors, 
els que tenen un ego massa gran, és ser ridiculit-
zats públicament. 
Charlie Hebdo satiritzava i criticava amb duresa 
tota mena de poders. La mateixa revista era fruit del 
tancament d’Hara Kiri i mai ha renunciat a seguir 
baixant del pedestal als grans líders del món. Han 
fet caricatures del Papa, de Mahoma, de tots els 
presidents, d’actors, de futbolistes, de cantants..... 
res ha escapat a la seva crítica. 
L’onada de solidaritat que s’ha despertat a tot Eu-
ropa, em temo que passarà i dintre d’uns mesos la 
revista haurà desaparegut, com va desaparèixer El 
Papus després de l’atemptat a Barcelona i tots no-
saltres haurem perdut un referent. Avui però no vull 
parlar del futur, sinó retre homenatge a tots els que 
amb els seus dibuixos -i les seves idees- defensen 
la nostra llibertat d’expressió. Avui tots som Charlie 
Hebdo. 

També sóc Charlie Hebdo

JAUME SINGLA 

A peu pla.

Els Reis d’Igualada

Acabem  de gaudir d’una de les festes més entranya-
bles d’Igualada. No sols per la quitxalla. Una munió 
de patges arribaren el dia dels Innocents amb l’am-
baixador Faruk. Van estar en la recollida de cartes i 
molts més en la distribució de joguines del dia cinc. 
Ho van gaudir moltes llars, d’avis, de particulars i dels 
centres hospitalaris. A més, ara, el somni del 2014 
s’ha convertit en un objectiu a assolir. La Festa dels 
Reis d’Igualada, la més antiga de Catalunya i un dels 
referents a nivell estatal (només Alcoi és anterior) ha 
iniciat la seva candidatura per esdevenir Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
A l’hora de presentar públicament la iniciativa, l’Ate-
neu es va omplir de gom a gom. Lluís Puig, director 
general de Cultura Popular Tradicional de la Generali-
tat de Catalunya, es declarava admirat del suport que 
tenen ‘els Reis’, que curiosament fins ara “només” 
ha aconseguit ser “Festa popular d’interès cultural” 
sense que ni la Generalitat, ni l’estat, li hagin atorgat 
més rang. Però, davant la iniciativa igualadina, ja han 
reaccionat. “Això va per llarg”. Des de Madrid - que 
són els socis oficials de la UNESCO - ja han fet saber 
que d’aquestes festes n’hi han a molts altres indrets 
a l’estat i que seria millor demanar un reconeixement 
global per totes elles. I ho tenim clar amb la situació 
política Catalunya-Espanya i la cura que tenen els or-
ganismes internacionals per “mantenir-se neutrals”.
Hi ha referències de la cavalcada el 1895. Va néixer 
d’una iniciativa benèfica dels mossens Joan Cam-
prodon i Jaume Bosch, vicaris de Santa Maria, i del 
Dr. Lluís Sobregrau, secundada amb entusiasme pel 
Centre Catòlic. El 1943 va arribar el Patge Faruk, cri-
dat per Lluís Valls, autor de la lletra de l’himne que 
musicà el mestre Joan Just. Controla dos grans lli-
bres, anomenats el llibre Blanc i el Negre (en realitat 
el primer és un llibre de moviments de caixa de 694 
pàgines on no hi ha res escrit i l’altre són diaris de “la 
Gaceta de Madrid” de l’any 1893). Actualment a l’ar-
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ribada del Patge Faruk se’n porten uns altres fets el 
1982. Des de l’any 1952 el Patge Faruk rep personal-
ment les cartes dels nens i nenes. Al principi n’hi havia  
només un. L’any 1980 i a causa de les noves norma-
tives s’habiliten dos locals (L’Ateneu i el Mercantil). El 
1989, a causa de les obres d’arranjament de l’Ateneu, 
només es recullen cartes al Cercle Mercantil. I des-
prés només a l’Ateneu. Però els ambaixadors que re-
cullen les cartes han anat creixent en nombre. Aquest 
any n’hi havia 9 i així el Patge pot esmerçar el temps 
que calgui parlant amb qui els hi porten les missives.
Per la seva tasca, els organitzadors també han patit 
moltes crítiques. Algunes encobertes. Però algunes 
molt evidents. Com la pressió que se’ls va fer per tal 
que autoritzessin la participació a les patgesses, o les 
que va endegar l’Ajuntament de l’Alcalde Aymamí per 
intentar agafar el control de la Festa. Se’ls criticava 
la manca de transparència i el secretisme en que es 
porten moltes de les seves actuacions, com pot ser la 
selecció dels tres personatges de la Cavalcada. Molts 
són els que voldrien aquest honor i no tothom pot 
aconseguir-ho. I no se sap a qui s’ha de pressionar 
per a tal de ser ‘afavorit’. Poc se sap del procediment 
que es fa servir i tampoc gairebé ningú sap del cert qui 
els tria. I sovint, tampoc els familiars dels triats solen 
saber-ho fins que la cavalcada ja corre pels carrers.
Però la valoració ciutadana de l’organització és molt 
alta. Són molts i la majoria s’ocupen des fa anys d’una 
petita responsabilitat, en un engranatge complex. I 
això els omple i els fa sentir orgullosos del que fan. 
Els reconeixements però, tot i ser importants, no són 
el més rellevant de la festa més entranyable i seguida 
de la ciutat. Poden haver-hi altres cavalcades més lu-
xoses en altres indrets. Però en pocs llocs, els patges 
van per les cases repartint il·lusions. Les mateixes 
que la mantenen viva i sufragada gairebé en la seva 
totalitat amb recursos propis. I les aportacions de les 
administracions públiques, gairebé simbòliques. 

PERE ESCOLÀ

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
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LOTTO 6/49
· Dissabte 3/01/2015

2-12-16-21-26-30
Complementari: 19
Reintegrament: 6

· Dimecres 7/01/2015
2-6-10-26-29-34

Complementari: 19
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 1                  377  
· Divendres 2          343
· Dissabte 3     903
· Diumenge 4          376
· Dilluns 5               009
· Dimarts 6       147
· Dimecres 7      765

ONCE
· Dijous 1              32850
· Divendres 2       94927
· Dissabte 3    14060
· Diumenge 4       12092
· Dilluns 5             10601
· Dimarts 6    34431
· Dimecres 7    11837

· Dijous 1   11-16-23-32-34-49   C: 45  R: 4
· Dissabte 3   1-21-22-25-28-30  C: 6   R: 1

· Diumenge 4   10-22-28-31-54  Núm. clau: 6 

· Dimarts 6   14-20-30-38-49  Estrellas: 3/4

GENER
9: Eulogi de Còrdova; Julià i Basilissa. 
10: Agató; Pere Ursèol.
11: Higini; Salvi; Hortènsia.
12: Arcadi; Nazari; Tatiana; Martí de Lleó.  
13: Hilari; Gumersind; Verònica de Benasco
14: Joan de Ribera; Fèlix de Nola; Macrina. 
15: Pau; Maur; Plàcid; Habacuc; Miquees

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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

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

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

Igualada, capital industri-
al i cultural
•• JORDI BADIA I SENDRA

Quan hom parla d’Igualada no pot obli-
dar que a redós de la seva activitat in-
dustrial, hi conviu una activitat cultural 
que no podem menystenir de cap de 
les maneres. Respecte del segon epí-
graf sembla a voltes que no vulguem 
valorar dos eixos, que no els únics, de 
la nostra vida cultural. Em refereixo als 
temes museístics i als musicals.
El paper decisiu del Museu de la Pell 
com a mostra d’una activitat multise-
cular crec que no me’l discutirà ningú.
Encara li manca una millora de la in-
fraestructura, amb indicacions clares, 
amb videoreportatges atractius, sense 

que hom es perdi fora i dintre el recin-
te. Li falten també  referències a la in-
dústria tèxtil. Em pregunto per què no 
té exposat el material que va presentar 
a l’exposició del 2004 sobre Cal Boyer, 
una de les empreses tèxtils més em-
blemàtiques del s.XIX i que és un dels 
bastiments del museu.
Crec que hi ha espai per a tot a l’am-
pli espai Boyer-Granotes (quins noms 
més lletjos!). S’hi podria afegir també 
el material existent sobre Cal Font i la 
seva història, l’altre colós desapare-
gut, a més sona més bé el nom. Vigilar 
però no dir-ne Font-Granotes (perdo-
neu l’acudit). 
Caldria vetllar, tothora, per tenir un 
museu més ben organitzat i complert.
Abans d’emprendre inversions altíssi-

mes en altres edificis com la Cotone-
ra, potser és bo de millorar el que ja 
tenim(que el Srs. Godó ho valorin).
Respecte de l’altre tema, el fet musi-
cal, ningú podrà negar que és un dels 
més remarcables de la vida cultural 
igualadina. Reconec que hi ha un grup 
de persones que s’ha mogut i hem 
pogut mantenir viva l’activitat musi-
cal a Igualada. Jo veig però que, per 
a mantenir aquest prestigi, seria molt 
assenyat reformar o repensar l’Escola 
de Música actual. Es tracta d’un edi-
fici que serveix per a tot menys per a 
l’estudi i praxis musical. Els professors 
i músics que ha tingut Igualada no me-
reixen tenir com a herència un local 
tan rònec, fred i desagradable; és un 
miracle que hagi donat tan bons fruits 

i ara els miracles cal acompanyar-los 
de calés. Des d’aquí faig una crida  al 
govern local, a les empreses, etc.., per 
a que no els dolgui abocar diners a 
una institució que ha donat uns fruits 
tan valuosos, que no s’estalviï per ho-
norar la música i els genis universals 
que ha donat la ciutat.
No vull dir que no hi hagi d’altres ne-
cessitats importants a Igualada i l’Ano-
ia, però penso que la majoria de ciuta-
dans paguem impostos no sols per a 
millorar les façanes, voreres i ajunta-
ments, ans també per recordar i digni-
ficar el nostre passat i el futur espiritual 
del nostre poble.

Dia 9: PAGÈS/ Pau MUntadas, 58
Dia 10: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 11: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 12: JUVÉ./ Av. Montserrat, 27
Dia 13: ESTEVE/ Av. Països Catalans 101
Dia 14: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 15: ADZET/ Av. Barcelona, 9

cartes al director

Als anys seixanta jo viatjava periòdicament a París 
per motius de feina i a més la meva germana hi vivia. 
Ella va ser la que em va posar a les mans les princi-
pals revistes satíriques i crítiques del país veí: Hara-
Kiri, més endavant Le Canard Enchaîné, i Charlie 
Hebdo. Aquí encara estàvem sota la bota militar de 
s’excremència el general Franco (Brossa dixit) i no 
estàvem acostumats a aquestes “llibertats”. Més 
endavant, ja en ple tardofranquisme, va aparèixer 
Hermano Lobo, Por Favor i El Jueves com a princi-
pals revistes satíriques i crítiques amb els “poders”. 
A quasi tots els països aquest tipus de publicacions 
han sofert la pressió dels que manen i atemptats 
dels que voldrien manar, al menys sobre els nostres 
pensaments.
Però l’atac de dimecres a la revista Charlie Hebdo 
ha sigut molt fort. Fort i perillós, no sols pels que 
treballen en mitjans crítics, sinó per a les persones 
que volen viure en una societat lliure i tolerant on hi 
capiguem tots, pensem com pensem, creients d’una 
religió o una altra, o descreguts. Els partidaris de 
l’extrema dreta francesa (Front Nacional i altres) ara 

No només en són dotze
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

aixecaran la veu contra els immigrats, especialment 
els musulmans. Aquí també en tenim de polítics 
d’aquesta mena, com els de Plataforma x Catalunya, 
que fan acapta d’aliments “pels de casa”, però cridar 
en contra d’un col·lectiu o una religió no soluciona 
res. El que s’ha de fer és treballar per la convivència 
i aglutinar. L’experiència francesa ens hauria de ser-
vir. Els guetos musulmans que s’han format en els 
barris perifèrics de les grans ciutats són bosses de 
ni-ni, de joves aturats que es veuen sense futur, i els 
intolerants -de la creença que sigui- s’hi abonen i els 
recluten amb facilitat.
L’atemptat al setmanari crític ha deixat quelcom més 
que dotze morts i uns quants ferits, ens ha deixat el 
regust amargant de la intolerància i la tristesa que 
els que ens manen no fan les coses bé. No, no no-
més en són dotze les víctimes del recent atemptat a 
París; en som tots, francesos, espanyols o catalans, 
i els governants que no són capaços d’aconseguir 
que s’aturin les desigualtats i els augments de po-
bresa, els mandataris corruptes que es dediquin a 
robar, cobrar comissions i pagar indemnitzacions 

multimilionàries a projectes fracassats, o a posar ki-
lòmetres i kilòmetres de vies d’AVE per fer-hi circular 
trens caríssims buits, en són responsables per mal-
versació. No justifico cap mena de terrorisme, però 
hi persones que no són innocents, per deixadesa o 
per mala fe; no sé que és pitjor. 
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No em considero un patriota, ni tan sols un naciona-
lista, ni em sento representat per altres istmes nos-
trats que d’un temps ençà apareixen cada dia als 
mitjans. Sóc conscient que pel fet d’admetre-ho pú-
blicament corro el risc que la meva actitud, vista des 
del catalanisme més gestual, sigui considerada poc 
políticament correcta. Però el fet és que em conside-
ro català i punt. D’espanyol no me’n sento pas, tot i 
que cada any liquido fiscalment amb la hisenda es-
panyola, i per viatjar utilitzo un passaport espanyol. 
En altres paraules, la meva relació amb Espanya es 
limita a uns quants paperots i molta burocràcia, però 
sense el més mínim sentiment de pertinença emo-
cional. 
Tan sols em considero català. Naturalment que ni 
que només sigui per la meva localització geogràfi-
ca també sóc sarrianenc, barceloní i europeu, però 
sovint explico que de totes aquestes adscripcions 
diguem-ne geogràfiques no me’n puc sentir orgullós, 
bàsicament perquè no he fet cap mèrit per asso-
lir-les. He nascut i visc en un lloc determinat però, 
francament, d’orgull, cap ni un. Les banderes no em 
diuen res, i no tinc cap interès per les sardanes. Dels 
castellers em fa patir la canalla que puja a dalt de tot 
sense ser conscients del risc que corren, però és un 

Independentisme i marxandatge
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

espectacle que no em genera cap emoció nacional.
No em sé l’himne nacional tot i que, quan sona, si 
ho fa la gent que tinc al voltant també acostumo a 
posar-me dret en senyal de respecte, ni que només 
sigui pel que aquella música pot representar per als 
altres. No m’he posat mai les samarretes grogues 
de les mobilitzacions dels últims anys. No m’agra-
den els uniformes, de cap mena, tampoc els que 
groguegen. Utilitzo un cotxe que no porta enganxat 
cap lema nostrat. Fa poc en vaig veure un que deia 
“Sóc català! Passa res?”. Així, tal qual, i la senyora 
que el portava semblava la mar de satisfeta.
A ulls de qui només mesura els símbols externs pot 
semblar que practico un catalanisme light, un ca-
talanisme que no té necessitat d’ajudar-se de cap 
simbolisme. Un catalanisme que tot i que de portes 
enfora gairebé no es nota, el dia que s’hagi d’anar a 
votar entre independència sí o no segur que hi aniré, 
i tinc claríssim que votaré que sí. Votaré encara que 
hagi de venir de molt lluny, plogui, nevi o faci sol. I 
si tots els de la samarreta groga, els de l’estelada, 
els del ruc català, els que porten calcomanies al cot-
xe i, en definitiva, els molts clients del gran negoci 
del marxandatge de l’independentisme fan el mateix 
que jo, això ho tenim guanyat.

Aquests dies, en un viatge, he tingut ocasió de 
parlar de Catalunya amb una persona que veu 
el procés des d’una perspectiva totalment dife-
rent a la que jo estava acostumat. Treballa com 
assessor informàtic per empreses multinacio-
nals que es dediquen a la inversió en borsa. Té 
uns 40 anys i el seu perfil correspon a la gene-
ració de la globalització. Ha treballat dos anys a 
Singapur i altres temporades a Londres, Nova 
York i Alemanya. Parla amb fluïdesa diversos 
idiomes, “perquè la llengua no ha de ser mai 
un problema en les transaccions comercials”. 
Per això, com que actualment viu a Barcelona, 
està aprenent el català. Tampoc són un proble-
ma les despeses, perquè, a més d’un bon sou, 
“els diners són per gastar-los o invertir-los per 
incrementar els guanys; per a què, si no?”
En abordar el tema de la possible independèn-
cia de Catalunya, em va dir, ras i curt, que ho 
considerava “una bogeria”. I no pas per motius 
polítics o identitaris -que no hi entra-, sinó des 
d’una perspectiva estrictament econòmica. En 
el món globalitzat d’avui les empreses busquen 
grans mercats i qualsevol escissió dels exis-
tents representaria un problema. Aquesta va 
ser precisament -deia- una de les finalitats de 
l’euro: fer front a la dispersió monetària exis-
tent fins aleshores i establir una moneda com-
petitiva amb el dòlar. “La separació de Catalu-
nya comportaria un greu perjudici tant per als 
mercats catalans com espanyols”. Espanya es 
quedaria sense un dels motors de producció, 
augmentaria la seva manca de credibilitat -ja 
prou precària-. “Si avui s’aguanta, és en bona 
part gràcies a Catalunya i Euskadi”.
Però també Catalunya hauria de buscar el reco-
neixement del Banc Central Europeu i establir 
les quotes de les seves aportacions i assigna-
cions. A més, les grans empreses s’oposarien 
a una fragmentació més gran i cal no perdre de 
vista la possibilitat d’una sortida -temporal, això 
sí- de l’euro.
Els seus raonaments em varen sorprendre i 
vaig pensar que els nostres polítics haurien de 
tenir-los molt presents, especialment si a més 
cal sortir de la crisi amb dignitat. Però també va 
dir que el seu pronòstic era en les condicions 
actuals, que poden variar si els índexs de recu-
peració econòmica es mantenen.
També va voler fer notar que innegablement 
Catalunya podria ser a mig termini un dels pa-
ïsos més pròspers d’Europa si les coses es fe-
ien bé. En primer lloc, caldria desempallegar-se 
de la mala imatge que dóna Espanya a nivell 
internacional pels greus casos de corrupció. 
“Catalunya, va dir, és un país valent, innovador, 
amb una gran iniciativa privada, però es troba 
collada per una política nefasta de l’estat espa-
nyol que l’ofega i està matant la gallina dels ous 
d’or”. El gran error, segons ell, va ser la nega-
tiva de Rajoy a fixar un sistema fiscal propi per 
a Catalunya. La manca de diàleg ha estrebat 
les posicions i no es veu una sortida fàcil, que 
hauria de ser consensuada. A més, va insistir 
que les grans multinacionals allò que pretenen 
és fer diners i com més millor. Per això, si mal-
grat la complexitat del procés, la separació de 
Catalunya fos ja un fet irreversible, ho accepta-
rien sense cap mena de dubte. Caldrà tenir-ho 
en compte.

Les raons dels altres

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Proclama l’article 20 de la nostra benvolguda Cons-
titució -text defensiu utilitzat pels els vells partits del 
Règim-78 davant determinades propostes demo-
cràtiques- el sacrosant dret dels ciutadans a rebre 
lliurement informació veraç pels mitjans de comu-
nicació. Què dir de la necessària i obligada utilitat 
social a la qual es vinculen les diversos grups mass 
media d’aquest país. Què dir de l’obligació constitu-
cional i estatutària dels nostres Parlaments d’obrir 
la participació a la ciutadania al debat, la informació 
i formació en l’elaboració dels instruments legisla-
tius on s’ordeni, es reguli i s’afecti el futur dels in-
teressos generals de la població, dels ciutadans. O 
què dir de la submissió a referèndum pels ciutadans 
de les decisions polítiques d’especial transcendèn-
cia previst en l’art. 91 de text constitucional.
Avui podem, per a vergonya d’alguns (aquells que 
encara mantinguin un hàlit d’ella), constatar que 
porten molts mesos els nostres suposats repre-
sentants negociant el denominat Transatlantic Tra-
de and Investment Partnership (TTIP), és a dir, tot 
un Tractat de Lliure Comerç entre la UE i els EUA; 
a hores d’ara som coneixedors, gràcies a mitjans 
alternatius, a alguns honestos periodistes que res-
pecten la seva professió,  i sobretot a Plataformes 
de la societat civil valentament mobilitzades -com 
“Campanya NO al TTIP”-, que es tracta d’un veri-
table assalt frontal a la democràcia: “Brussel·les ha 
mantingut silenci sobre un tractat que permetrà a 
les grans i rapinyaires corporacions  subvertir les 
nostres lleis, els nostres drets i la nostra sobirania 
nacional”.
El principal objectiu del T.T.I.P és la laminació, per 
no dir l’eliminació, de les diferències normatives 
entre els EUA i els països europeus, un atac a la 
sobirania popular amb el qual es pretén reduir es-

tàndards ambientals, socials i laborals i incremen-
tar els privilegis a les grans corporacions, i això ho 
presenciem davant l’absolut mutisme dels nostres 
polítics, un demolidor cop per part del neoliberalis-
me desregulador, el mateix que ja vam presenciar 
al món financer i que ens va portar el Crack eco-
nòmic en el qual portem vivint més de 7 anys i del 
que encara no s’entrelluca la sortida malgrat l’es-
tratègia de la mentida imposada en tots els mitjans 
oficials.
Aquest objectiu primordial ve precedit d’un altre, 
igualment demolidor en la defensa de la sobira-
nia i dels drets ciutadans, com són els anomenats 
Mecanismes de Resolució de Conflictes entre in-
versors i Estats (Investor-State Disputi Settlement 
coneguts com ISDS), els que concedirà a les grans 
corporacions un grandiós negoci de milionàries de-
mandes contra els Estats que es vegin en la neces-
sitat de legislar en defensa dels seus ciutadans, i 
això a través d’un secret panell d’agents jurídics 
corporatius, anul·lant la voluntat dels Parlament i 
destruint les nostres proteccions legals, i no obs-
tant això els nostres suposats defensors de la nos-
tra sobirania no diuen gens.
Crec que no es tracta un mer secretisme, sinó d’un 
veritable segrest de la voluntat sobirana del poble, 
un autèntic cop antidemocràtic als drets fonamen-
tals constitucionalment proclamats, on el poders 
del Règim han consensuat deixar als seus ciuta-
dans al marge amb aquesta llei del silenci tan cla-
morosa com indigna d’un Estat Social, Democràtic 
i de Dret com el que crèiem regia en el nostre país.
Com ha dit el premi Nobel Joseph Stiglitz: “sobre 
aquesta negociació clandestina del TTIP, no s’en-
tén tant secretisme, tret que el que estan tramant 
sigui realment dolent”.
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El TTIP: secretisme o segrest 
del dret a la informació

JUAN MANUEL LOPEZ VILLATORO ·    Secretari general de PODEMOS a Igualada



Fa uns dies em vaig desplaçar a la capital en una 
d’aquelles personals sessions de reconstituent in-
jecció de pamtomàquet, tot aprofitant per a visitar 
tietes i botiguetes. De casualitat i en acabat de dinar, 
en passeig per pair i esvair mals esperits, vaig en-
sopegar amb el cau del delegat i el subdelegat del 
govern de Madrid a ciutat comtal: el Palau Ramon 
Montaner. Noble i notable edifici catalogat joia i pa-
trimoni envaït avui per una tal Maria Llanos De Luna 
i per un altre tal Emilio Ablanedo, discret i a l’ombra, 
bon ideòleg i assessor del nacionalisme de proveta. 
Ambdós subjectes formats i inspirats, com la majoria 
de personatges aliens a Catalunya, en entorns on ha 
perviscut amb impunitat la simbologia franquista i les 
capçaleres de la premsa del movimiento; com és el 
cas del subdelegat en el seu terrer de lagar i favada i 
la Nueva España. La delegada Llanos De Luna des-
conec si llegeix. No em sorprendria, a molts d’ells 
ni els cal per ocupar funcions públiques, amb ser 
fill de ..., fills del règim en tenen prou. Na Maria i 
n’Emilio, són aquí la quincalla d’una cort de coronat 
bestiar obsessionat en expandir-se més enllà del riu 
Manzanares. N’Emilio i na Maria, mers pretors, fun-
cionaris titella d’allà on couen l’uniformisme d’estat, 
d’estat ocupa, d’estat colonial, d’estat que ens vol 
eliminar, han convertit la casa, el Palau, en el seu 
ferrat particular: una gran galleda d’escombraries. I 
no em puc estar de fer una comparança amb la gra-
niforme ciutat reial bressol de sucs, barruts i peluts, 
amb aquelles altres ciutats del nostre entorn geo-
gràfic, més fraternes i respectuoses, més funcionals 
i menys funcionarials. A vol de drone, la ciutat melic 
de Madrid, concretament la seva radiant Puerta del 
Sol, es troba a 507 quilòmetres de la bimil·lenària 
Barcino, l’ibèrica Barkeno que com tantes altres urbs 
ancestrals interconnectades entre elles ja existien 
molt abans d’inventar a la Matrich d’en Coromines el 
km 0. Curiositats d’una neociutat estat que s’apropià 

d’estrades, postes, seques i empreses. Fins i tot amb 
horari made in cortijo diferent al continental europeu. 
Entenc ara el perquè d’anar avançat mitja hora el re-
llotge de casa avis i pares: marcar hora bona. Sol i 
lluna sempre trauran el nas primer per aquí que per 
allí. Altres ciutats properes, situades en la mateixa 
vara, i que com Barcelona són també bimil·lenàries 
i augustes: Grenoble, Llemotges o Llió, cap d’elles 
no destina, en funció pública o púbica, a la capital 
catalana cap d’aquells pintorescos assalariats de 
frau ruc i truc per representar els seus governs, ni 
ens prenen edificis, ni malbaraten els impostos aquí 
meritats i suats. A casa nostra el funcionariat espa-
nyol es mostra i demostra, propens al retrat copa 
en mà. Sense quefer mancats d’art, elegància i per 
desarrelament cultural, d’estatus social, llardosos 
deixen llepet i quan no untet alternant amb perso-
natges superbs, creguts, amants dels uniformes i de 
condecorar-se entre ells i d’enaltir la bandera mili-
ciana del fantasiós món que representen. Ostenta-
ció i predisposició al luxe amb els béns d’altri. Com 
deia, aquella vesprada davant el Palau Muntaner 
el que em va cridar l’atenció, a banda de captivar-
me lluïssor i factura, va ser la presencia de policia 
estranya al país, no mossos, amb senyals i modals 
forasters, ni millors ni pitjors, diferents i no eren pas 
dels que sí hagués reconegut com a Ertzaintza, no, 
eren d’aquells que ens transporten a temps passats, 
a cossos mai dissolts. Amb delit em vaig adreçar a 
un d’ells demanant-lo encuriosit què hi feien allà, 
d’on eren, d’on venien. Amb salutació marcial i en 
breus i tibants segons de comentar-me els motius 
-manifestació davant d’aquell edifici-, em confessa-
va procedència de Valladolid! afegint que ens agradi 
o no, aquí encara som Espanya. No em vaig poder 
estar de dir-li que hi ha coses que caduquen com 
DNI i passaport. També li hagués pogut recordar al 
bon home, que abans que  Madrid Pucela -Vallado-
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lid- va ser la capital política de l’imperi i els agradi o 
no, ara ja no ho és. Com veiem, fàcil és transportar 
des d’una comunitat regional autònoma -on sembla 
ser que els hi sobren funcionaris- agents de l’ordre 
públic, pagant nosaltres mobilitat, estança, hores ex-
tres, dietes i festius. 680 kms separen per carretera 
les dependències policials del pucelano carrer Calle 
Enrique Cubero de Valladolid fins el comtal carrer 
de Mallorca, número 278 a Barcelona. No, no és no-
més un insult institucional i menyspreu a les unitats 
dels Mossos d’Esquadra, sinó una fórmula més de 
furtar els diners dels impostos. Portar-se policies de 
Valladolid, ens apropa, si no ho és, al paisanatge, a 
l’amiguisme, als favors de compare, de clan casta 
o màfia. Curiosament al capdavant del Ministeri de 
l’Interior espanyol trobem el també pucelano, Jorge 
Fernàndez Díaz. Fill d’un d’aquells militars franquis-
tes dedicats a esberlar, fendre i esventrar Catalunya, 
Jorge a qui, segurament, li tira més la pàtria chica 
que la nació vera on va ser importat de menut per 
una d’aquelles ments criminals que pretenien donar 
continuïtat al franquisme amb llurs fills comandant 
un dia tots els òrgans de govern de l’estat fantasia, 
l’ il·lusió dels Borbó. I se n’han sortit: tothom dividit 
separat i enfrontat. Foll estat que dóna vida regalada 
al seu funcionariat, que, sense ser res, viu com se-
nyors com burgesos en palaus i edificis emblemàtics 
de car manteniment quan bé se’ls podria instal·lar 
en polígons industrials o millor eliminats, deixant de 
malversar, de molestar, de segregar. Bogeria, doncs, 
que, a més a més, es facin dur de la galàxia exterior 
guardians per allò de que siguin de pura raça, de la 
família. Imbecil·litat gregària i idiòcia política de la 
mateixa estofa intel·lectual que és no deixar votar i 
querellar-se contra la democràcia, la cultura i la civi-
litat. Lladres i malalts d’odi: delinqüents.

MANEL RAMONEDA

Guardians de la galàxia exterior

Catalunya, com molts altres pobles amb Estat o 
sense, fonamenta els trets diferencials de la seva 
personalitat en els aspectes culturals i amb la llen-
gua al capdavant. A Catalunya, la llengua pròpia no 
és només un tema habitual de debat, també és un 
dels temes que desperten més passió. De la nostra 
llengua, els catalans en parlem amb parents, amics, 
companys i coneguts i en tota mena de situacions, 
cosa que no és dolenta, ja que indica preocupació i 
interès.
Tot es complica, però, a partir del moment que algú 
ens demana que, a banda de parlar-ne, diguem qui-
nes aportacions estem disposats a fer per la llen-
gua. Aquí, malauradament, no sovintegen les res-
postes. I no sovintegen, perquè la nostra defensa 
de la llengua acostuma a ser més emocional que no 

pas cerebral. Una cosa és queixar-se d’una realitat 
adversa, i una altra actuar per capgirar-la. I és que, 
de vegades, per poder respondre una pregunta, cal 
que l’interpel·lat s’hagi fet a si mateix moltes altres 
preguntes. En el nostre cas, aquestes en són algu-
nes: Quin pla de xoc tenim per evitar que la llengua 
catalana sigui una llengua infrautilitzada? Per quina 
raó la xifra de productes etiquetats en català és tan 
petita? Que no diuen que els mercats es guien per 
la llei de l’oferta i la demanda? Quin és, doncs, en 
aquest sentit, el nivell de la nostra demanda en cata-
là? Fins a quin punt som conseqüents amb les idees 
que defensem?
El conformisme és una actitud legítima, però també 
té, si més no, un inconvenient, i és que resta dret 
moral a la queixa. La queixa perd tota autoritat si qui 

la formula no ha fet res per evitar el mal que denun-
cia. Hi ha qui pensa que mirar-se la vida des d’un 
balcó és una manera de no equivocar-se. I com que 
no s’equivoca mai, els únics que s’equivoquen són 
els qui fan alguna cosa. La vida, tanmateix, no és 
una obra teatral. La vida requereix un grau superior 
d’implicació que la de mer espectador. Som aquí per 
canviar les coses que no ens agraden, som aquí per 
ajudar a viure allò que encara és viu. I la llengua ca-
talana encara és viva. Però res no la salvarà si no té 
utilitat. Concentrem la nostra energia en la seva fun-
cionalitat. Donem sentit a la seva existència fent-la 
imprescindible. Exigim, senzillament, el dret a viure 
en català al nostre país.

Extret de Nació Digital.cat

VÍCTOR ALEXANDRE

Què fem per la llengua?

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
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A partir del curs vinent, Igua-
lada disposarà d’un nou Insti-
tut d’Ensenyament Secundari 
(IES), el tercer que hi haurà 
a la ciutat per cursar ESO i 
Batxillerat. El nou centre edu-
catiu estarà situat en terrenys 
municipals que se cediran a 
la Generalitat, a tocar de l’es-
cola Gabriel Castellà i l’antiga 
piscina Torre de Requesens. 
De moment, començarà amb 
dues línies educatives de pri-
mer curs d’ESO.
Fonts municipals han explicat 
a La Veu que aquesta iniciati-
va ja es va explicar ahir dijous 
a l’associació de veïns del bar-
ri de Montserrat i als responsa-
bles de la comunitat educativa 
del Gabriel Castellà, després 
dels contactes que han existit 
entre l’Ajuntament i el departa-
ment d’Ensenyament i Univer-
sitats de la Generalitat.
Les mateixes fonts han expli-
cat que a l’inici d’aquest curs 
es va detectar la necessitat 
d’adequar els espais destinats 
a l’educació d’ESO i Batxille-
rat per l’increment demogrà-
fic, però es dóna el cas que 
els dos centres actuals (Pere 
Vives i Joan Mercader) tenen 
quatre línies cadascun, total-
ment plenes. També existeix 
l’IES Milà i Fontanals, però 
allí es cursa FP i Batxillerat. 
L’augment d’alumnes previs-
tos del pas de sisè de primà-
ria cap a ESO demana que 
al setembre s’obrin dos grups 
més. Cal tenir en compte que 
als IES d’Igualada no només 

Igualada tindrà un nou Institut en els terrenys a tocar del 
Gabriel Castellà i l’antiga piscina Torre de Requesens

Espai que ocuparà el nou IES.

estudien alumnes de la ciutat, 
sinó també d’altres punts de la 
comarca, com Carme, Caste-
llolí, Òdena, Tous, o Jorba, per 
citar alguns municipis.
El futur equipament es farà en 
diferents fases, dotant-lo tam-
bé d’una millor zona esportiva, 
recuperant la zona de les an-
tigues piscines del Recasens 
i integrant-hi també la nova 
Anella Verda, el camí de pas-
seig que transcorrerà al costat 
de la riera.

IES Badia i Margarit?
Pel que ha sabut La Veu, 
l’Ajuntament proposarà al 
Consell Escolar del nou centre 
que l’IES porti el nom d’Antoni 
Maria Badia i Margarit, exrec-
tor de la Universitat de Barce-
lona, filòleg i lingüista català 
especialista en història de la 
llengua i gramàtica catalana, i 
de forta vinculació amb Igua-
lada, on va viure alguns dels 

darrers anys de la seva vida.

Trasllat de l’Escola d’Adults 
a l’antiga Teneria
Com a conseqüència d’aquest 
projecte, l’actual Centre d’Edu-
cació d’Adults Anoia, que està 
ubicat al Ceip Gabriel Castelà, 
es traslladarà el curs vinent a 
l’edifici de l’antiga Teneria, a 
la plaça del Rei, ara buit des-
prés del trasllat dels estudis 
universitaris al nou campus 
del Pla de la Massa. Aquest 
curs el centre té 285 perso-
nes, dividides en 10 grups, 
alguns semipresencials. La 
demanda va en augment cada 
any i també necessita ampliar 
instal·lacions. L’interès del go-
vern municipal és que l’edifici 
de l’antiga Teneria tingui un 
caràcter de centre de forta ex-
pressió cultural i educativa.
Una vegada estigui traslladat 
el centre d’adults i fetes les 
adequacions necessàries, el 

nou espai del Gabriel Caste-
llà podrà rebre el curs vinent 
els primers alumnes de primer 
d’ESO. En posteriors fases 
la Generalitat preveu ampliar 
progressivament les instal-
lacions, si s’escau, dels tres 
mil metres quadrats actuals 
de superfície, fins als cinc mil. 
Serà ja dins del curs vinent, 
amb els estudis de primer curs 
d’ensenyament secundari ja 
en marxa, quan es comença-
rà aquesta ampliació. El curs    
2016/17 es farà l’adequació 
de noves pistes esportives i 
ampliació d’aules, i en el curs  
2017/18, l’ampliació d’aules.

Projecte d’eliminació 
del pas a nivell
La creació d’un nou IES a la 
ciutat al costat d’un centre 
d’educació primària dotarà 
aquest indret d’un potencial 
molt important, quelcom que 
ja cerca el govern municipal 

per tal d’equilibrar l’augment 
d’aquest tipus d’infraestructu-
res a l’altra banda de la ciutat, 
tant a la zona d’instituts com al 
Pla de la Massa. 
Al mateix temps, la zona és 
d’especial sensibilitat pel pas 
a nivell dels FGC. El projecte 
de soterrament, segons ha po-
gut saber La Veu, es presen-
tarà en les properes setmanes  
amb la presència a la ciutat 
del Director General d’Infraes-
tructures de Mobilitat Terres-
tre. Fet el projecte, caldrà ara 
que, en futurs pressupostos 
del govern català, s’incloguin 
les partides necessàries per a 
dur a terme les obres. 
La supressió del pas a nivell 
és una de les assignatures 
pendents d’Igualada de més 
llarga durada. Ja s’en parlava 
als inicis dels anys 90, però 
pel mig hi ha dues desenes 
d’anys de debat per tenir clar 
com es volia fer.

Igualada
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Els cinc alcaldes d’Igualada, en el proper Dimarts de Diàlegs a l’Ateneu
REDACCIÓ / LA VEU

L’espai de debat i reflexió DdD 
(Dimarts de Diàlegs) posarà 
en marxa el seu segon any 
d’activitat amb una sessió que 
portarà per títol: “Et presenta-
ries per a ser alcalde d’Iguala-
da?”. Serà dimarts que ve, 13 
de gener, a les 8 del vespre, 
a la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí. 
Al mes de maig es celebra-
ran eleccions municipals i la 
ciutat escollirà l’alcalde dels 
propers quatre anys. DdD vol 
conèixer què representa ser 
alcalde d’Igualada i amb quins 
ulls es veu el municipi. A part 
del càrrec i de la projecció pú-
blica que suposa i que tothom 

pot veure, es vol saber com es 
viu aquesta responsabilitat de 
portes endins, quina experièn-
cia vital representa i quina re-
lació s’estableix amb la ciutat. 
També es vol analitzar les ca-
racterístiques del sistema polí-
tic local i el paper que dóna als 
alcaldes, en un any en el qual 
es celebrarà el 35è aniversari 
de les primeres eleccions lo-
cals de la democràcia.

Presència del politòleg 
Ramon Canal
L’acte començarà amb una 
introducció que anirà a càrrec 
del politòleg Ramon Canal, 
que és investigador especialit-
zat en política local de l’Institut 

de Govern i Polítiques Públi-
ques de la UAB i professor de 
la Facultat de Ciències Políti-
ques i de Sociologia de la ma-
teixa universitat. 
Canal explicarà les caracterís-
tiques de la política local, les 
fortaleses, mancances i rep-
tes que té, quin és el sistema 
electoral municipal del país i 
quins exemples hi ha en altres 
territoris, a través d’un diàleg-
entrevista que li farà el coordi-
nador de DdD, Jordi Cuadras.
Després de la introducció, es 
passarà a escoltar les 5 per-
sones que han estat alcaldes 
d’Igualada des del retorn de la 
democràcia i que ocuparan la 
“Fila 0”: l’actual alcalde Marc 

Castells i els exalcaldes Jordi 
Aymamí, Josep M. Susanna, 
Ramon Tomàs i Manuel Mise-
rachs. 
Serà un fet rellevant, ja que 
serà la primera vegada que 
tots 5 coincideixen en un ma-
teix acte, i se’ls ha convidat 
perquè expliquin la seva expe-
riència al capdavant de l’Ajun-
tament des d’un punt de vista 
íntim i personal amb tot el que 
suposa i com es viu el fet de 
ser alcalde. El públic també es 
podrà sumar al seu testimoni, 
com en qualsevol DdD, ja que 
la paraula del públic és fona-
mental i protagonista en cada 
sessió.

Primer aniversari de DdD
La sessió del proper DdD (Di-
marts de Diàlegs), dimarts que 
ve 13 de gener, servirà per 
obrir l’Any 2 d’aquest espai de 
debat i reflexió d’Igualada que 
acull l’Ateneu Igualadí des del 
mes de gener de l’any passat 
2014. 
Per a celebrar el primer any, 
al final de l’acte s’entrega-
rà un petit obsequi a tots els 
presents. Aconseguir que el 
debat, el diàleg i la discussió 
siguin eines per a fomentar el 
coneixement i el pensament 
crític a la ciutat continua sent 
l’objectiu principal de DdD.

El CEIP Gabriel Castellà tindrà ben aviat un nou “veí”.
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La nit de Reis a Igualada va 
tornar a ser, com sempre, mà-
gica, especial, única i multi-
tudinària. Milers de persones 
van esperar als carrers del 
centre de la ciutat l’arribada 
dels Reis d’Orient, acompa-
nyats de més de 900 patges 
i una llarga filera de camions 
plens de joguines. La cavalca-
da -més lenta que els darrers 
anys- va precedir a un ràpid 
i organitzat repartiment de 
regals en els diferents barris 
d’Igualada.
Enguany la cavalcada era 
d’especial interès donat la 
soŀlicitud de ser considerada 
Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat per part de la Unesco, 
quelcom que haurà de tramitar 
la Generalitat si, finalment, l’hi 
dóna vistiplau en una reunió 
prevista per a la setmana vi-
nent. En qualsevol cas, la pre-
sència a Igualada, per la Ca-
valcada, de la vicepresidenta 
del govern de Catalunya, Jo-
ana Ortega, és un detall prou 
esclaridor del suport contun-
dent de la Generalitat en la 
iniciativa igualadina.

6 tones de caramels 
i dos mil paquets
Els Reis Mags d’Orient, el pat-
ge Faruk i tot el seu llarg se-
guici van repartir fins a sis to-
nes de caramels a la multitud. 
Ortega i l’alcalde Marc Cas-
tells van rebre la comitiva da-
vant de l’antic Hospital, on es 
van fer també els discursos. El 
rei Baltasar va ser l’encarregat 
de dirigir-se als assistents.
Fonts de la Fundació Reis 
d’Igualada van explicar que, 
aproximadament, els patges 
van repartir uns dos mil pa-
quets arreu dels barris de la 
ciutat.
La Cavalcada de Reis d’Igua-
lada, declarada l’any 2010 
Festa Popular d’Interès Naci-
onal, celebra aquest 2015 el 
seu 119è aniversari. És la més 
antiga del Principat i la sego-
na dels Països Catalans i de 
l’Estat, darrere d’Alcoi. Des de 

Els tres Reis d’Orient, al seu pas per Igualada.

La vicepresidenta de 
la Generalitat, Joana 
Ortega, va viure en 
directe la Festa dels 
Reis d’Igualada

La nit màgica dels Reis d’Igualada, única i multitudinària

la Comissió de reis calculaven 
que més de 35.000 persones 
van veure en directe l’arribada 
de Ses Majestat a la capital de 
l’Anoia.

Pendents ara 
de la Generalitat
Passada ja la festa d’aquest 
any, ara s’estarà pendent del 
què decideixi el departament 
de Cultura de la Generalitat, 
que, amb tota seguretat, pre-
sentarà la candidatura iguala-
dina a la Unesco, al Consejo 
Nacional del Patrimonio His-
tórico, l’òrgan del Ministerio de 
Cultura encarregat de decidir 
quina de les candidatures pro-
posades per les comunitats 
autònomes es presenta anual-
ment a la Unesco. 
Actualment, cada estat només 
pot optar a presentar una can-
didatura per any. És conegut 
també que existeix ja una “llis-
ta d’espera” de diverses petici-
ons ja aprovades per Madrid, 
i que paulatinament s’envi-
en cada any a la seu de la 
Unesco, a París. Si finalment 
l’organisme del ministeri de 
Cultura aprova la candidatu-
ra igualadina, aquesta podria 
entrar a la reunió definitiva de 
la Unesco cap al 2018, com a 
mínim. Serà, doncs, un camí 
molt llarg.
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L’assemblea de l’Espai pels 
Somnis ha decidit desvincu-
lar-se del projecte municipal 
de Cal Badia, sorgit en el seu 
dia per sorpresa com a res-
posta a l’ocupació de l’antic 
Casal Interparroquial, propi-
etat del Bisbat de Vic. L’as-
semblea agraeix la iniciativa 
de l’Ajuntament, però, en un 
comunicat, assegura que es 
tracta de dos projectes dife-
rents i complementaris. No 
hi haurà, doncs, una atura-
da d’activitats a l’Espai pels 
Somnis.
En l’esmentat comunicat, 
l’assemblea expressa que 
“estem contents/es que des 
de la regidoria de Joventut 
s’hagi pres la decisió valen-
ta d’iniciar un canvi en les 
polítiques juvenils fent-les 
més participatives i obertes 
al jovent de la ciutat, materi-
alitzant-ho amb pressupostos 
participatius i amb Cal Badia, 
un projecte que neix del la 
demanada del que va acabar 
sent l’Espai pels Somnis”. 
Amb tot, el que havia de ser 
un espai cent per cent dedicat 
als joves de la ciutat, amb el 
temps ha canviat. “La pròpia 
lògica i dinàmica de l’espai, 
la incorporació de coŀlectius 
i projectes que no tenien a 
veure exclusivament amb el 
jovent i que ens plantejaven 
altres debats i projectes ens 
feien tornar a pensar el pro-
jecte”. L’assemblea explica 
en el comunicat que, avui, 
unes 250 persones passen 
per l’Espai pels Somnis, que 
acull entitats com la Platafor-
ma dels Afectats per la Hipo-
teca (PAH), Paranoia accions, 
una coral que aglutina unes 

La justícia va arxivar la causa contra l’ocupació del Casal en trobar irregularitats.

El projecte de Cal Badia no atura 
l’Espai pels Somnis

REDACCIÓ / LA VEU

L’advocat Juan Manuel López 
Villatoro és el nou secretari 
general de Podemos a Igua-
lada, finalitzades les elecci-
ons que s’han fet a totes les 
ciutats espanyoles. A Igualada 
han votat un total de 54 afili-
ats, i López s’ha imposat per 
molts pocs vots (25 a 21) a 
l’altre candidat, Juan Carlos 
González Caldito. Hi ha hagut 
8 vots en blanc.
El Consell Ciutadà de Pode-
mos Igualada estarà format, 
més de les dues persones 
abans anomenades, per Ru-
ben Rois Tortajada, Sonia 
Gil Uria, Alfonso Poblador 
Gómez, Hilda Teresa Silva 
Lasluisa, i Francisco Javier 
Manzano. En la votació a les 

Juan Manuel López Villatoro, 
primer secretari general de 
Podemos a Igualada

30 persones i que és reuneix 
cada dilluns, un projecte de 
Hacklab i experimentació i 
treball al voltant de les noves 
tecnologies, els projectes ju-
venils d’ARRAN i el SEPC, 
la CUP d’Igualada, la secció 
local de la Unitat contra el fei-
xisme i el racisme de l’Anoia, 
la pròpia assemblea del Ca-
sal que és reuneix de forma 
setmanal, la botiga gratis, i 
diverses activitats puntuals. 
L’Espai pels Somnis ha pas-
sat a ser un “projecte de codi 
obert, en constant mutació i 
transformació”, amb noves 
funcions “que no resten, sinó 
que complementen i ens en-
riqueixen, que ens aporten 
noves experiències i punts de 
vista”.
En el comunicat, l’assemblea 
afirma que “som conscients 
de què cal Badia implica i 
de totes les coses positives 
que signifiquen el naixement 
d’aquest espai però també 
pensem que hem de ser crí-
tics/es, creiem que l’edifici, 
per les seves característiques 
i situació, no respon a les ne-

cessitats de molts col·lectius, 
per una banda perquè està 
situat a un extrem de la ciu-
tat, difícilment esdevindrà un 
lloc de trobada i confluència 
pel jovent, i per altra banda 
perquè l’estructura de l’espai 
tampoc permet cobrir moltes 
de les demandes i les neces-
sitats d’entitats i col·lectius 
(no es disposa per exemple 
d’una sala gran on poder rea-
litzar activitats on es necessiti 
un espai ampli)”. 
L’assemblea va decidir “no 
participar com a tal del pro-
cés del nou casal de joves 
perquè entenem que no són 
dos projectes incompatibles 
sinó complemantaris que co-
breixen necessitats i deman-
des diferents”. 
El comunicat acaba amb 
l’afirmació que “avui l’Espai 
pels Somnis ens fan pensar la 
participació de forma diferent. 
Ens converteix en agents ac-
tius de participació i decisió, 
no ens converteix en consu-
midors, sinó en arquitectes de 
les nostres pròpies vivències i 
projectes en col.lectiu”.

Juan Manuel López.

candidatures per formar part 
del Consell Ciutadà també han 
votat 54 afiliats, amb només 2 
vots en blanc. El més votat ha 
estat Ruben Rois, amb el 65% 
dels vots, seguit de Sonia Gil 
(63%).

REDACCIÓ / LA VEU

Des del passat dia 4, ja és 
oberta la nova zona de jocs 
infantils a la plaça de l’Enxub 
dedicada a la Festa dels Reis. 
El nou Parc dels Reis, que ha 
estat un encàrrec de l’Ajun-
tament de la ciutat, està de-
corat amb il·lustracions de la 
dibuixant Pilarín Bayés, que 
ha interpretat amb el seu estil 
personal els tres Reis d’Ori-
ent, el Patge Faruk i l’Estrella, 
els principals protagonistes 
de la nit més especial de l’any 
per petits i grans a la capital 
de l’Anoia. A l’acte inaugural, 
celebrat diumenge, hi van as-
sistir l’alcalde, Marc Castells, 
la mateixa Bayés, regidors del 

800 joguines recollides a la 
campanya de Creu Roja, per a 
345 nens de la comarca

consistori, diputats al Parla-
ment de Catalunya i, excep-
cionalment, el Patge Faruk. 
Aquest últim va transmetre 
l’agraïment de Melcior, Gas-
par i Baltasar per aquest pre-

Pilarín Bayés i el patge Faruk, convidats 
a la inauguració del Parc dels Reis

sent, mentre que Bayés es va 
mostrar emocionada d’haver 
pogut contribuir a una celebra-
ció tan especial com els Reis 
d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

La Campanya de Recollida de 
Joguines de Creu Roja Anoia, 
que va tenir el seu acte central 
el 19 de desembre, va poder 
recollir al voltant de 800 jogui-
nes noves, no bèl·liques i no 
sexistes que van servir per 
poder confeccionar els regals, 
que una vintena de voluntàries 
i voluntaris varen estar prepa-
rant, i que a través de les dife-
rents cavalcades de cada mu-
nicipi van arribar als domicilis 
de 345 infants de la comarca, 
la nit màgica de Reis. Enguany 
cal remarcar el canvi d’ubica-
ció de la Marató, que es va dur 
a terme a “laSala” que ocupa 
els espais de l’antic Mercantil, 
on també es va viure una festa 
nocturna amb l’aportació, per 
part de l’empresa Events, d’un 
percentatge del taquillatge a 
favor d’aquesta campanya.

2.700 kilos de menjar 
i productes higiènics
Durant aquestes dates nada-

lenques, i per segon any con-
secutiu, en el marc de l’esde-
veniment MunichMer.cat que 
organitza l’empresa anoienca 
de calçat Munich, es van re-
collir al voltant de 2700 Kg. de 
menjar i productes higiènics, 
que al llarg d’aquests propers 
dies es faran arribar als dife-
rents bancs que cada muni-
cipi té operatius per ajudar a 
les famílies que ho necessi-
tin. L’empresa Munich dobla-
rà aquesta quantitat fent una 
aportació equivalent en forma 
de donatiu.
Creu Roja Anoia afirma en un 
comunicat que “vol agrair sin-
cerament l’esforç de totes les 
persones particulars, Entitats, 
Ajuntaments, Consell Comar-
cal i empreses, per haver fet 
possible un any més que les 
campanyes solidàries d’en-
guany hagin estat un èxit de 
participació. Reiterem el com-
promís de tantes persones, 
sense les quals, tot això no 
hagués estat possible”.
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Nova programació 
d’activitats als 
casals del Passeig 
i Montserrat, i la 
ludoteca St. Miquel

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i 
l’empresa concessionària del 
servei de bus urbà a la capital 
de l’Anoia, S.A. Masats Trans-
ports Generals, han acordat 
mantenir novament en 1,50 
euros el preu del bitllet senzill 
aquest any 2015, malgrat que 
la proposta de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) 
per a l’any que comença és de 
2,15 euros. 
Segons explica Jordi Pont, re-
gidor d’Urbanisme i Mobilitat, 
“ara fa tres anys, davant la 
davallada d’usuaris que havia 
generat l’augment del bitllet 
senzill proposat per l’ATM, 
vam acordar tornar al preu 
d’un euro i mig i afavorir així 
l’ús del servei als passatgers 
puntuals”. Pont afirma que 

El preu del bus urbà es 
mantindrà el 2015 en 1,5€

REDACCIÓ / LA VEU

Durant les vacances de Na-
dal, l’esport en edat escolar 
no s’ha aturat a Igualada. 
Com cada any, i ja en fa vint-
i-tres, el Complex Esportiu de 
Les Comes ha rebut el Tor-
neig Caga Tió, organitzat per 
l’Ajuntament de la ciutat i el 
Patronat Municipal d’Esports. 
Als seus inicis, competien 
equips formats per nens i ne-
nes de les categories Aleví, In-
fantil i Cadet però, des de ja fa 
set anys, també hi participen 
equips Prebenjamins i Benja-
mins. 
L’edició d’enguany ha comptat 
amb la participació de quasi 
mil nens i nenes de la comar-
ca, amb un total de 121 equips 
en el torneig dels grans i 48 
equips al torneig dels petits. 
Els dies 27, 28, 29 i 30 el pa-
velló polivalent, el gimnàs i la 
sala barri van quedar reser-
vats perquè les categories 
Aleví, Infantil i Cadet dispu-
tessin els partits d’handbol, 
futbol, voleibol i bàsquet, res-
pectivament. La suma total 
dels punts aconseguits entre 
els partits dels diferents es-
ports van deixar els següents 
campions: a la categoria Ale-
ví Femení l’equip Popitas, en 
Aleví Mixt els Trencapins, a 

Un miler d’escolars han 
participat en el torneig Caga Tió

l’Aleví Masculí 2003 el Domi-
no’s Pizza, a la categoria Ale-
ví Masculí 2004 l’equip The 
Winners, pel que fa a l’Infantil 
Femení l’equip Princeses Es-
portistes, en Infantil Masculí 
2001 l’Energy System, a la 
categoria Infantil 2002 l’equip 
Just Do It, en Cadet Femení 
l’equip Fernandas, en catego-
ria Cadet Mixt els Fat Team A i, 
finalment, a la categoria Cadet 
Masculí l’equip Totsompelro-
jos.  
El 30 i 31 de desembre, els 
equips prebenjamins i benja-
mins van ocupar tot el com-
plex esportiu de Les Comes, 
entre zona lúdica i pistes 
de joc. Els petits esportistes 
van mostrar les seves millors 
aptituds en bàsquet, futbol, 
handbol i mazaball i tots els 
equips prebenjamins van ser 
premiats, valorant així la par-
ticipació per sobre de tot. Els 
campions han estat, en cate-
goria Benjamí Femení l’equip 
Tuticolors, en categoria Benja-
mí Mixt els Banyatrencats, en 
Benjamí Masculí 2006 l’Equip 
Català i en Benjamí Masculí 
2005 l’equip Tiki Taken. 
A la pàgina www.torneigcaga-
tio.cat es poden consultar els 
resultats i veure les fotografies 
de tot el torneig. 

“aquesta mesura ha demos-
trat ser molt efectiva ja que, 
combinada amb l’ampliació 
del servei de bus a la zona 
Ponent de la ciutat, ha pro-
vocat un increment d’usuaris 
notable, especialment al quart 
trimestre de 2014”. Des de 
l’any 2012, moment en què es 
va prendre aquesta decisió, 
l’acollida per part dels usuaris 
ha estat molt satisfactòria i, 
per això, els darrers anys s’ha 
optat per donar-hi continuïtat. 
 
 

REDACCIÓ / LA VEU

Els comerços han començat 
oficialment les rebaixes d’hi-
vern aquest passat dimecres, 
dia 7 de gener i les finalitzaran 
el 6 de març. 
Des de la patronal del sector 
a casa nostra, Igualada Co-
merç, es recorda que el primer 
diumenge de la campanya de 
rebaixes, el dia 11 de gener, 
els establiments comercials 
podran obrir les portes, co-
incidint amb el primer festiu 
del període legal de rebaixes, 
segon la Llei Catalana de Co-
merç.
L’entitat preveu que a Igua-
lada “les rebaixes tinguin un 
començament agressiu, amb 
uns descomptes que en la 
majoria dels casos siguin ja de 
50 %. Els primers dies, quan 
encara queda gènere a reme-
nar, seran els dies amb més 
moviment. Encara així, hi ha 

Igualada Comerç espera un inici 
“agressiu” de les rebaixes

REDACCIÓ / LA VEU

El Casal del Passeig, Casal 
Cívic Montserrat i la Ludote-
ca Sant Miquel, de la Direcció 
general d’Acció Cívica de la 
Generalitat de Catalunya, pre-
sentem la nova programació 
d’activitats de cara als primers 
mesos de l’any 2015.
En el programa hi podreu tro-
bar tot tipus d’activitats, i per 
a totes les edats. Tallers de 
manualitats i cuina, noves tec-
nologies, activitats físiques, 
cursos de formació, balls, etc.
Ja podeu passar pels equipa-
ments a recollir el programa 
de mà. També, per diversos 
punts d’informació de la ciutat.
Les inscripcions seran el di-
marts, 13 de gener, a partir de 
les 9.30h. I es poden fer tant 
al Casal del Passeig, com al 
Casal Cívic Montserrat, indis-
tintament d’on es realitzi l’ac-
tivitat. També es poden fer per 
telèfon. Per a més informació 
podeu trucar al Casal del Pas-
seig, 93 803 33 12, i al Casal 
Montserrat, 93 804 36 61.   

molts establiments que apli-
quen descomptes i ofertes per 
animar les vendes des de fa 
dies. Cada cop més botigues 
i cadenes comercials apos-
ten per avançar les rebaixes 
abans del que marca la llei 
catalana, aprofitant que una 
part de la norma està suspesa 
pel Constitucional i acollint-se 
a l’espanyola”. No s’ha donat 
aquest cas, però, a Igualada.
De fet, el buit legal que exis-
teix actualment “provoca que 
no es compra gaire més en 
període de rebaixes, tret que 
es trobin bones ofertes i bons 
productes”, expliquen des 
d’Igualada Comerç.

Dimarts, xerrada a 
l’Ateneu sobre les 
xarxes socials i els 
infants de Primària
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts 13 de gener, 
l’AMPA de l’Escola Ateneu 
Igualadí organitza la xerrada 
“Internet Segura. Les xarxes 
socials”, que tindrà lloc a la 
Sala Ateneu Lab, a les 20:30h 
del vespre. 
Aquesta xerrada anirà a càr-
rec dels Mossos d’Esquadra i 
està oberta a tots els pares i 
mares, especialment amb fills/
es a cicle mitjà i superior de 
primària. 
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La prestigiosa revista IP-
MARK, el mitjà de referència 
del màrqueting i la comunica-
ció de l’Estat espanyol, ha es-
collit la campanya informativa 
de l’European Balloon Festival 
com una de les experiències 
de comunicació més exitoses 
de l’any 2014.
En el seu dossier especial del 
mes de desembre titulat “Es-
trategias de Marketing y Co-
municación 2014” destaca les 
campanyes de marques com 
Coca-Cola, Bayer, Gas Natu-
ral Fenosa, Samsung, Racc, 
BBVA, Iberdrola, Seat o l’Obra 
Social La Caixa, entre d’al-
tres. Pel que fa a campanyes 
de l’administració, han escollit 
tres experiències: la Comuni-
tat de Madrid pel llançament 
del Carnet Jove, l’Ajuntament 
de Barcelona per la campanya 
“Barcelona Inspira” i l’Ajunta-
ment d’Igualada per l’Europe-
an Balloon Festival, una cam-
panya de comunicació duta a 
terme per l’empresa igualadi-
na Lidera Comunicació, que 
s’ocupa de la comunicació de 
l’esdeveniment des de l’any 

Iván Sánchez Enrique.

Premien la campanya de comunicació 
de l’European Balloon Festival

Alguns prediquen que, al 
trencar-se la tendència ne-
gativa, el canvi econòmic ja 
s’ha produït. Altres parlen 
que no hi serà si no hi ha 
canvi polític. Ambdues posi-
cions vénen de Madrid. Allà 
sempre hi ha hagut el poder 
polític -la indústria i l’eco-
nomia estava a la perifèria- 
però ara vol tot el poder. 
Tant fa que la majoria dels 
que hi viuen no sàpiguen 
què és pagar una nòmina 
(si no és la dels funcionaris) 
i que creguin que els diners 
es fan amb els impostos. 
Ara són una capital finance-
ra del món global. I la gran 
empresa, delirosa de man-
tenir una proximitat i la in-
fluència en els òrgans deci-
soris de l’estat, hi ha posat 
les seves seus socials, com 
ho feren les companyies 
nascudes de les privatitza-
cions, les que han crescut 
per aglomeració i les que 
reben concessions i obres 
de les infraestructures que 
les administracions han po-
sat en concursos, que es 
guanyaven en dinars, amb 
amistats i amb compensaci-
ons pels favors rebuts.
Ara es dóna per acabada 
aquella Transició Política 
que va portar la democràcia 
que s’havia d’homologar a 
Europa. I, com tot el que 
succeeix a la pell de brau, 
es va fer de manera dife-
rent. Si s’escolta el que di-
uen els dirigents, som una 
referència a seguir pel món 
sencer. I en aquesta auto-
complaença de mirar-se 
sempre el melic, tothom es 
predica que tot va bé i no es 
pot canviar res. No s’ado-
nen que ja fa molt temps 
que la ciutadania ja no se 
sent a gust amb les institu-
cions. I si no hi ha evoluci-
ons significatives, s’acaba-
rà fent foc nou.
És el que va passar amb 
aquella dictadura que, con-
vertida en una superestruc-
tura, es va quedar sense 
ànima. Incapaç de seguir 
el ritme de la societat, es 
va morir molt abans que 
el Cabdill, malgrat seguia 
present en totes les institu-
cions, tractant de mantenir 
per la força l’ordre establert. 
Aquell immobilisme va cau-
re, fet miques, quan amb 
d’il·lusions i pors, el canvi 
es va fer inevitable. La vo-
luntat de girar full, anava 
agermanada amb la de no 
caure de nou en els enfron-
taments dolorosos d’una 
guerra civil. I, obsessionats 

PERE PRAT

per l’estabilitat i per evitar 
les reaccions dels militars, 
es va negociar un pacte 
que salvava els interessos 
de les elits franquistes. 
Així s’ha consolidat un sis-
tema, forjat damunt dos 
partits, que personifiquen 
les dretes i les esquerres, 
deixant molt marginat el 
partit comunista que ha-
via estat la força opositora 
més ben organitzada. Les 
autonomies, que foren la 
solució adoptada per apai-
vagar les demandes cata-
lanes i basques, han anat 
creant un entramat de po-
ders regionals, que no han 
estat sinó una nova forma 
del  caciquisme de sempre. 
A més, el poder executiu 
s’ha imposat sobre els al-
tres poders de l’Estat. Amb 
la faŀlàcia de que la voluntat 
del poble està a les Corts, 
qualsevol elecció, tant per 
una càrrec menor, com en 
les altes responsabilitats 
dels òrgans del poder judi-
cial, han acabat sent deci-
dides pels partits, que ací 
són unes estructures rígi-
des, opaques i corruptes, a 
les que només s’hi accedeix 
per fidelitat als líders, que 
mai han deixat de manar en 
un o altre estament, social 
o econòmic. A Espanya, en-
trar en política, ha significat 
una remuneració segura de 
per vida. 
Aquest sistema ja fa temps 
que està esgotat. Ho esta-
va abans de que la crisi que 
explota el 2008. Malgrat 
els intents per amagar-ho, 
la desigualtat, la fractura 
social, la corrupció, la cri-
si territorial i la incapaci-
tat de les institucions per 
endegar les reformes han 
acabat esfondrant la con-
fiança ciutadana. Per això 
el més probable és que el 
2015 porti canvis profunds. 
Segurament es concreta-
rà una nova distribució del 
poder. Nous partits, alguns 
d’ells amb missatges de la 
vella política, però d’altres 
amb il·lusions renovades. 
Les elits de sempre es 
preparen per resistir. Però 
només amb diners i sense 
ànima, no es poden mante-
nir les estructures, si no és 
per la força. I els actors són 
els de sempre. Els que vo-
len que tot estigui alliberat i 
els que ho volen tot regulat. 
I en mig, una societat que 
no vol ni una cosa ni l’altra, 
però pot pronunciar-se vo-
tant.

2015: a l’espera 
dels canvis

2012.
L’equip seleccionador de les 
propostes ha escollit l’Europe-
an Balloon Festival per l’alta 
repercussió que té en mitjans 
estatals i internacionals però 
sobretot perquè li reconeix el 
mèrit d’aconseguir convocar 
més d’una vintena de mitjans 
a les 7h del matí fora de la ciu-
tat de Barcelona. El fet que els 
periodistes puguin viure un vol 
en globus en primera persona 
dóna qualitat a la cobertura 
informativa i la converteix en 
una proposta atractiva i origi-
nal.
L’European Balloon Festival 
és l’esdeveniment amb més 

projecció mediàtica interna-
cional que es fa a Igualada, i 
aconsegueix més d’un cen-
tenar d’impactes en forma de 
notícies i reportatges a televi-
sions, ràdios, premsa i mitjans 
digitals d’arreu, a més de te-
nir una gran repercussió a les 
xarxes socials.
L’empresa responsable de la 
comunicació de l’EBF, Lidera 
Comunicació SL, va néixer 
l’any 2011 de la mà de l’en-
ginyer industrial Oriol Solà i 
la periodista i filòloga Marina 
Llansana, i actualment tam-
bé formen part de l’equip les 
periodistes Gemma Moncho i 
Xènia Castillo. 

REDACCIÓ / LA VEU

El jove igualadí, Ivan Sánchez 
Enrique,  fins ara director na-
cional de Relacions Externes 
d’AIESEC amb seu a Madrid, 
acaba de ser nomenat Pre-
sident d’AIESEC Espanya 
d’aquesta  entitat per l’ exerci-
ci 2015-2016.
AIESEC, l’organització inter-
nacional de joves més gran del 
món i reconeguda per l’ONU 
i la UNESCO, té 66 anys d’ 
existència i està present en un 
total de 126 països i territoris 
d’ arreu del món.  AIESEC té 
l’objectiu de desenvolupar el 
lideratge als joves oferint-los 
oportunitats professionals i de 
voluntariat a l’estranger.  Al 
mateix temps, AIESEC pro-
porciona talent internacional 
a empreses sensibles a la 
globalització. Aquesta entitat 
compta amb més de 100.000 
membres tots ells joves amb 
inquietuds per l’emprenedoria,  
el lideratge i la gestió empre-
sarial. I amb el recolzament 
de més de 30.000 empreses i 
altres organitzacions.
Deu províncies espanyoles 
conten  amb  delegacions  
d’AIESEC; Barcelona, Madrid,  
Santiago de Compostel·la, 
Sevilla, València, Màlaga, Va-
lladolid, Granada i Saragos-

El jove igualadí Iván Sánchez Enrique, 
nou president d’AIESEC Espanya

sa.  Barcelona és la ciutat que 
compta amb mes delegacions 
amb representació a l’ Institut  
Químic de Sarriá, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Uni-
versitat Pompeu Fabra, ESA-
DE i Blanquerna.
L’ Ivan, graduat en  Internatio-
nal Business Economics (IBE) 
per la Universitat Pompeu Fa-
bra, va exercir de president de 
la delegació d ’AIESEC per 
a aquesta universitat. Pos-
teriorment  es va traslladar a 
Helsinki i actualment té la res-
ponsabilitat de director nacio-
nal de Relacions Externes pel 
període 2014-2015. El passat 

més de desembre, l’Ivan fou 
escollit President d’AIESEC 
Espanya per l’exercici 2015-
2016.
Amb  solament 22 anys i des-
prés d’un intens procés de 
selectiu, l’Ivan ha merescut  
per la seva trajectòria  ser vo-
tat per unanimitat President 
d’AIESEC Espanya pel perío-
de 2015-2016.
Això li permetrà gestionar 
l’equip directiu compost per 7 
altres joves amb perfils inter-
nacionals i l’assistència a di-
verses conferències com ara 
Vietnam, Índia i Tunísia en els 
propers mesos.
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                 EDICTO.- Yo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notario de Piera, con despacho en el carrer Industria número 
56-58, HAGO CONSTAR:  Ante mí, con fecha 21 de octubre de 2014 se sigue acta de notoriedad instada por  DON 
RAMON VERGES TUTUSAUS, mayor de edad, casado en régimen de separación de bienes, de regionalidad civil 
catalana, vecino de Capellades, calle Terranova 19 1º, con D.N.I. número 77.075.384-S. Y DON JORGE VERGES 
TUTUSAUS,  mayor de edad, casado en régimen de separación de bienes, de regionalidad civil catalana, vecino de 
Capellades (Barcelona), calle Sant Francesc número 89, con DNI número 37.668.005-P, para la constatación de 
exceso de cabida  de la siguiente finca: URBANA: Edificio, situado en Capellades, con frente a la calle Sant Francesc  
numeros 89 y 95. El solar tiene una superficie de seiscientos un metros y veintinueve centímetros cuadrados (601,29 
m�). Consta de DOS CASAS una con frente a la calle Sant Francesc número 89 y la otra a la calle Sant Francesc 95. 
La casa sita en la calle Sant Francesc número 89. Está construida sobre un solar de trescientos veintidós metros y 
noventa centímetros cuadrados (322,90 m�). Está destinada a vivienda y consta de: PLANTA BAJA, destinada a garaje 
y vestíbulo-escalera general de superficie total ochenta metros cuadrados (80 m�). Tiene como anexo en la parte poste-
rior del patio jardín un trastero de superficie construida cuarenta y ocho metros cuadrados (48 m�). La caja de escalera 
general y vestíbulo de entrada tiene una superficie construida trece metros cuadrados (13 m�) . PLANTA PRIMERA, 
destinada a vivienda y escalera general, de superficie construida ochenta y tres metros cuadrados (83 m�) , dispone de 
un recibidor, tres dormitorios, una cocina, un trastero, un baño completo, una sala de estar comedor, un balcón de tres 
metros cuadrados (3 m�)  en la parte delantera y uno en la parte posterior de cinco metros y cincuenta centímetros cua-
drados (5,50 m�). La caja de escalera general tiene una superficie construida de seis metros cuadrados (6 m�). PLANTA 
SEGUNDA, destinada a vivienda vinculada a la planta 1ª de superficie construida de cuarenta y cinco metros cuadra-
dos (45 m�), dispone de recibidor, tres dormitorios, un lavadero y un baño completo, tiene una terraza delantera dentro 
de la cubierta inclinada de doce metros cuadrados (12 m�) útiles, que da a los dormitorios del carrer Sant Francesc y 
una terraza posterior de siete metros y cincuenta centímetros cuadrados (7,50 m�)  dentro de cubierta inclinada que da 
a un dormitorios, que da al patio jardín interior. La caja de escalera es interior y tiene una superficie construida de seis 
metros y treinta centímetros cuadrados (6,30 m�). La superficie total construida del inmueble es de doscientos ocho 
metros cuadrados (208 m�) . El resto del solar no edificado se destina a patio-jardín en la parte posterior. LINDA: Al 
Norte en linea recta de 13,26 metros con zona edificada al Sr. Aznar y linea de 15,20 metros con el Sr. Prat, solar c( 
Santa Ana nº. 8 y Sr. Muset, con linea quebrada de 6,60 metros y 3,65 metros con el Sr. Juan Ruiz; al Sur con linea de 
17’60 metros con finca de la que se segrega propiedad de Ramon Verges Tutusaus y con linea de 12,60 metros con la 
zona edificada con el Sr. Felix Oliva; al Este, por la parte posterior del jardín donde hay el trastero con línea recta de 
9’60 metros con Sr. Juan Ruiz y al Oeste, con patio sin edificar en linea recta con el Sr. Felix Oliva y al frente Oeste con 
carrer Sant Francesc donde tiene la fachada de entrada. La casa sita en la calle Sant Francesc número 95. Está cons-
truida sobre un solar de doscientos setenta y ocho metros y treinta y nueve centímetros cuadrados (278,39 m�). Está 
destinada a vivienda y consta de: PLANTA BAJA, destinada a garaje y vestíbulo-escalera general de superficie total 
CIENTO DIECISIETE METROS CUADRADOS (117m�). La casa de escalera general y vestíbulo tiene una superficie 
construida de nueve metros y cuarenta centímetros cuadrados (9,40 m�). PLANTA PRIMERA, destinada a vivienda y 
escalera general, de superficie construida ciento ocho metros cuadrados (108 m�), dispone de un recibidor, tres dormi-
torios, una cocina, un trastero, un baño completo, una sala de estar-comedor, tiene en la parte posterior una terraza de 
veinticinco metros y noventa centímetros cuadrados (25,90 m�) y una sala anexa de treinta y un metros y sesenta y 
ocho centímetros cuadrados (31,68 m�). La caja de escalera general tiene una superficie construida de cinco metros y 
veintidós centímetros cuadrados (5,22 m�). PLANTA SEGUNDA, destinada a vivienda y escalera general de una super-
ficie construida de noventa metros cuadrados (90 m�), dispone de recibidor, tres dormitorios, una cocina, un trastero, 
un baño completo, una sala de estar-comedor, tiene en la parte posterior una terraza de veinte metros y setenta y cinco 
centímetros cuadrados (20,75 m�) y una sala anexa de catorce metros cuadrados (14 m�). La caja de escalera general 
tiene una superficie construida de cinco metros y veintidós centímetros cuadrados (5,22 m�).La superficie total construi-
da del inmueble es de trescientos quince metros cuadrados (315 m�). El resto del solar no edificado se destina a patio- 
jardín en la parte posterior. LINDA: Al Norte en linea recta de 8’97 metros con zona edificada al Sr. Jordi Castells y linea 
de 1 metros con el Sr. Jordi Castells con un patio interior de isla de 6,49 metros cuadrados, linda tambien al norte con 
linea recta con finca de la que se segrega propiedad de Jordi Verges Tutusaus; al Sur, con línea de 20’97 metros con 
parcela y edificación del Carrer Sant Francesc 97; al Este por la parte posterior con línea recta de 16 metros con los 
señores Juan Ramon y Juan Ruiz Guarro y al Oeste, con patio de luces de 6’40 metros con Sr. Jordi Castells con línea 
de 6’30 meros y al frente Oeste, con carrer Sant Francesc donde tiene la fachada de entrada. 

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto, podrán comparecer ante mí 
los interesados para exponer y justificar sus derechos.

PIERA A TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.
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El Pessebre Vivent de Piera va 
complir 25 anys el dia de Nadal 
i va oferir una representació 
única i especial al nucli antic 
de la nostra vila, amb la parti-
cipació de 200 actors.
El dia de Nadal tot era a punt 
perquè els participants al Pes-
sebre Vivent donessin vida 
als personatges dels diferents 
quadres representats al pesse-
bre vivent d’enguany. Uns 200 
figurants es van donar cita al 
nucli antic del poble, identificat 
pels pierencs com el barri dels 
Gats, on des de principis de 
setmana ja es veia moviment 
amb els preparatius fins el 
mateix dia per cuidar de cada 
detall.
Els 25 anys són una fita molt 
important per a qualsevol enti-
tat i la Comissió Organitzadora 
del Pessebre Vivent feliç d’ha-
ver-hi arribat reconeix que, a 
vegades, ha estat difícil, però 
que la il·lusió per tirar enda-
vant aquest projecte i l’inte-
rès dels qui hi participen són 
motius suficients perquè cada 
Nadal trobem diferents racons 
plens d’història que de seguida 
embolcallen el visitant i el fan 
participar de les escenes més 
quotidianes narrades a la Bí-
blia en el dia del naixement de 
Jesús de Natzaret.
Aquest any, el quadre dels pes-
cadors ha comptat amb un nou 
i experimentat responsable, en 
Manolo “el peixeter”. També 
s’hi han vist col·laboracions ex-
tres com la de les figures dels 
Falcons, molt diferents a les 
que presenten habitualment, 
també l’Aula de Música i l’Es-
cola de Teatre de Piera van 
posar el seu granet de sorra 

al pessebre, hi eren presents 
tant l’hereu com la pubilla pi-
erencs, així com els Gegants 
de Piera amb els capgrosos. 
També, i no és casualitat, que 
els tres Reis del Pessebre, en 
una de les portes del Castell de 
Piera, repetissin els càrrecs de 
Rei Melcior, Rei Gaspar i Rei 
Baltasar a la cavalcada del 5 
de gener, a dalt de les noves i 
flamants carrosses que la Co-
missió dels Reis de Piera els 
havien preparat per a l’ocasió, 
i que, com correspon a la tra-
dició, van protagonitzar també 
els 25 anys de l’adoració al 
Nen Jesús, al parc del Tricen-
tenari.
Aquesta és la relació dels qua-
dres representats: Benvinguda 
al Pessebre (Falcons), el Pro-
feta Isaïes, felicitació de l’Aula 
de Música i de l’Escola de Te-
atre, ofici de cistellers, amistat 
de Maria i Josep al colomar, el 
pati de les marqueses, empa-
dronament - Edicte de Cèsar 
August, família hebrea, ofici 
de terrisser, casament de Ma-
ria i Josep a la capella de Sant 

Sebastià, visitació de Maria a 
Elisabet i Zacaries, posades (3 
entrades(, posada de Jacob, 
Cal Moixona i Cal Càntir Gros, 
buscant posada amb la burra 
catalana, naixement, renta-
dores al safareig, pescadors, 
samaritans al pou, llenyataires, 
forn de pa, carrer del poble 
català amb 5 entrades, fent el 
pessebre i caga tió, capgros-
sos, amb l’hereu i la pubilla de 
Piera, a la pallissa, sardanes, 
puntaires, anunciació als pas-
tors amb l’àngel al parc del Tri-
centenari, refugi a dalt la costa, 
Reis d’Orient al Castell de Pi-
era, mercat a la Plaça de l’Es-
glésia (ferrer, estris per fer el vi, 
taverna, herbes, carabasses, 
venda de roba, pesca salada, 
venda de vímet, vidre, terris-
sa i castanyera, gegants amb 
història de Piera a l’església, la 
Sagrada Família i un ramat de 
bens. La representació compta 
amb música en viu a l’església 
i oferiment de pa torrat a la sor-
tida del recorregut.
La satisfacció de tothom va 
ser, però, l’augment de visi-

1.400 persones testimonien els 25 anys del Pessebre 
Vivent de Piera

tants respecte l’any passat. El 
Nadal anterior van passar per 
la taquilla del pessebre 938 
persones, gairebé 1.000 vi-
sitant si es té en compte que 
els nens no paguen. El passat 
Nadal es van comptabilitzar 
1.389 entrades, és a dir que 
més de 1.400 persones es van 
acostar al Pessebre Vivent de 
Piera, moltes d’elles vingudes 
de diferents poblacions de 
l’Anoia i d’altres comarques. 
El regidor de Cultura Josep 

Mª Rosell interpreta aquestes 
xifres i l’esforç que representa 
aquest acte com a excel·lents 
motius per continuar endavant, 
sempre amb l’ajut, quan cal, de 
l’Ajuntament pierenc.
El pròxim dissabte 24 de ge-
ner, organitzadors, participants 
i autoritats locals es reuniran 
en un sopar per celebrar i com-
partir l’èxit d’aquests 25 anys i 
s’espera que sigui també per 
començar a treballar en la se-
güent edició.

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

El sbscriptor/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 RAILHOME a 
incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis 
propis de RAILHOME, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que RAILHOME pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

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

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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MASQUEFA / LA VEU

Tot i l’intens fred, nombrosos 
infants i els seus familiars 
van assistir, diumenge pas-
sat al matí, a l’estrena del 
nou Parc dels Tres Porquets 
a la Beguda Alta, al Parc de 
la Figuera. L’acte va comptar 
amb la presència de la reco-
neguda il·lustradora Pilarín 
Bayés, qui ha col·laborat amb 
l’empresa Happyludic en la 
creació d’aquest parc basat 
en el conte popular dels Tres 
Porquets, el primer que s’inau-
gura a tot Catalunya. Anterior-
ment ja van crear unes altres 
dues zones lúdiques infantils 
inspirades en el Patufet i la 
Caputxeta Vermella, les quals 
Masquefa ja va estrenar fa 
uns mesos. Actualment se’n 
poden veure en una seixante-
na de municipis.
L’estrena va començar amb la 
narració del conte dels Tres 
Porquets a càrrec del direc-
tor de Ràdio Masquefa, Dario 
Muhi. Després, els infants, 
que van ser obsequiats amb 
una titella amb forma de por-
quet, també es van poder fer 
una fotografia de família amb 
la ninotaire, abans d’entrar 
a jugar al nou parc infantil i 
posar a prova el mobiliari lú-
dic. Durant tot el matí, Pilarín 
Bayés no va parar de signar 
autògrafs, acompanyats de di-
buixos, a tots els infants que 
se li van apropar amb exem-
plars d’alguns dels llibres que 

ha il·lustrat.
En la seva intervenció, la ni-
notaire va destacar la impor-
tància de crear noves zones 
de joc per als infants, i va su-
bratllar especialment el fet que 
aquests parcs temàtics “con-
tribueixen a donar-los a conèi-
xer els nostres contes popu-
lars, i les tradicions i la cultura 
del nostre país”. L’alcalde de 
Masquefa, Xavier Boquete, va 
emmarcar l’estrena d’aquesta 
nova àrea infantil en el pla que 
està duent a terme l’Ajunta-
ment per millorar i crear nous 
parcs públics al municipi, i va 
agrair la col·laboració econò-
mica de la Diputació. 
La creació d’aquest nou Parc 
dels Tres Porquets a La Be-
guda és una iniciativa de La 
Mancomunitat de La Beguda 
Alta, finançada amb una sub-

Pilarín Bayés estrena el Parc 
dels Tres Porquets a La Beguda

venció de la Diputació de Bar-
celona.
El Parc dels Tres Porquets in-
corpora com a novetat un codi 
QR mitjançant el qual els nens 
i els pares es poden descarre-
gar el conte amb els dibuixos 
de la Pilarín Bayés per llegir-
lo i pintar-lo. A diferència dels 
parcs del Patufet i la Caputxe-
ta Vermella, aquesta àrea de 
joc va adreçada a una franja 
d’edat de nens més grans, de 
6 a 12 anys.
El parc està format per un 
panell on s’explica el conte 
amb il·lustracions i un multi-
joc amb les tres casetes dels 
germans porquets, un pont, un 
rocòdrom, dos tobogans, una 
barra de bombers i diferents 
accessos entre les cases, il-
lustrats tots ells amb els dibui-
xos de Pilarín Bayés.

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

En aquesta nova etapa dels 
Pastorets de Tous, ja van tres 
anys, es van consolidant com 
a tradició de Nadal.
El dia de Sant Esteve, com 
és tradicional, es va repre-
sentar l’obra “Quan aparegui 
l’estrella” o “El somni del Ra-
badà”, d’Assumpta González. 
El Grup de Teatre “La Claca”, 
sota la direcció de l’Íngrid i el 
Josep Anton, van posar en es-
cena aquesta obra que succe-
eix en un patí de Judea, prin-
cipalment i on els personatges 
viuen una història divertida i 
emotiva. Els actors i actrius 
del grup, van interpretat bé 
els seus personatges i van fer 
que visquéssim i recordéssim 
el naixement de Jesús, d’una 
manera especial, plena de 

llum i alegria. En la represen-
tació no va faltar el ja tradicio-
nal ball de dimonis, dut a ter-
me pels infants de Tous. 
L’apartat tècnic va anar a càr-
rec dels pares i mares dels 
actors, als quals volem agrair, 
ja que tenen també un paper 
fonamental pel bon desenvo-
lupament de l’obra.
Aquest any, també es va re-
presentar l’adaptació de l’obra 
“El misteri del Pessebre”, 
d’Enrique Calicó per les ac-
trius novells del nostre grup.
A tots i totes moltes gràcies i 
felicitats per la feina feta i per 
fer possible el somni d’aquells 
pastorets de veure i adorar el 
nen Jesús i de mantenir la tra-
dició del Nadal, dels PASTO-
RETS. 

Els Pastorets de Sant Martí de 
Tous es van consolidant entre 
les activitats nadalenques

MONTBUI / LA VEU

Aquest mes de gener farà 
un any que Som Poble es va 
constituir oficialment a Santa 
Margarida de Montbui com 
entitat, després d’aprovar for-
malment els Estatuts. Tot i que 
fa més de dos anys que dife-
rents entitats i persones a títol 
particular treballen plegades 
en accions de suport i acom-
panyament a famílies en risc 
social del municipi, no ha estat 
fins al 2014 que s’ha consoli-
dat el treball d’aquesta xarxa 
solidària que afirma encetar el 
2015 “amb la mateixa empen-
ta i compromís, i sobretot molt 
agraïda amb el suport rebut”.
Al llarg del 2014 Som Poble 
ha buscat la complicitat d’al-
tres entitats, del comerç i del 
veïnat de Montbui en general, 
així com d’institucions priva-
des i públiques per impulsar 
projectes de caràcter social 
adreçats a les persones que 

més estan patint la crisi, amb 
una atenció prioritària en el 
Banc d’Aliments. L’objectiu 
de Som Poble és establir un 
conveni de col·laboració amb 
l’administració pública per tal 
de sumar, complementar i en 
definitiva, millorar el servei del 
Banc d’Aliments de Montbui.
La xarxa de Som Poble també 
s’ha ampliat al llarg de l’any 
amb la incorporació de l’As-
sociació Grup Esplai Montbui 
i de Càritas de Montbui, entitat 
amb la qual Som Poble col-
labora estretament en l’aten-
ció personalitzada i l’acompa-
nyament. 
Gràcies al treball conjunt i a 
la mobilització del voluntariat 
s’hi han  realizat accions de 
denúncia al carrer, com la con-
centració en commemoració 
del Dia del Treball per criticar 
les retallades de drets bàsics i 
salarials i alhora fer una crida 
a l’organització ciutadana i a la 

complicitat municipal per tre-
ballar plegats. Però sobretot 
han intensificat les recollides 
d’aliments. 
Els mesos de juny i juliol, van 
realitzar la campanya “La fam 
no fa vacances” impulsada 
pels quatre Bancs d’Aliments 
de Catalunya. Gràcies a la im-
plicació del comerç local i a la 
gran resposta del veïnat en les 
jornades centrals (27 i 28 de 
juny) es van lliurar uns 1600 
quilos d’aliments a l’Ajunta-
ment de Montbui. 
A la tardor també es van po-
der portar a terme noves reco-
llides en col·laboració amb al-
tres entitats. I per tancar l’any, 
Som Poble va participar en el 
Gran Recapte de la Fundació 
Banc d’Aliments (28 i 29 de 
noviembre). Plantant cara al 
mal temps, prop de 150 per-
sones voluntàries van animar 
la jornada solidària als centres 
comercials de Montbui i la po-

blació va tornar a respondre 
generosament lliurant, en con-
junt, més de 10.000 kg d’ali-
ments.
Un cop fet el balanç de l’any 
2014, des de Som Poble vo-
len agrair  la participació del 
voluntariat, del comerç, de les 
entitats i de totes les persones 
que generosament han col-
laborat en aquestes campa-
nyes per proveir el Banc d’Ali-
ments de Santa Margarida de 
Montbui. També afirmen que 
encaren el 2015 amb el mateix 
compromís i ganes d’expandir 
aquesta xarxa de suport mutu 
amb nous projectes.
Som Poble està integrada per 
diverses entitats del municipi 
- ACAPS Anoia, Baula-COR, 
Grup Esplai Montbui, Ina-
ma, Parròquia de Sant Mau-
re, Associación A.Mancha y B.
Mancha i Càritas de Montbui- i 
diferents persones a títol par-
ticular.

Som Poble encara el 2015 amb empenta i agraïment

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Aquest divendres el Banc de 
Sang i Teixits torna a Vilanova 
del Camí per fer el primer acap-
te de sang al municipi de l’any 
2015. La unitat mòbil del Banc 
de Sang farà parada a la Pla-
ça Vilarrúbias, cantonada amb 
carrer Papa Joan XXIII, de les 
5 de la tarda a dos quarts de 9 
del vespre.
Pel que fa a la resta d’acap-
tes d’aquest mes de gener, cal 
anunciar també la visita de la 
unitat mòbil a Igualada el di-
jous 22, de les 5 a les 9 del 
vespre, a la plaça de Cal Font; 
el divendres 23, la donació es 
podrà fer al Consultori Mèdic 
de Castellolí, de les 5 a les 8 
del vespre; el mateix diven-
dres 23 de gener cal destacar 
la Marató de sang que es fa a 
Piera, al Casal de la Gent Gran 
de 10 del matí a 9 del vespre.

Avui, primer acapte 
de l’any del Banc de 
Sang i Teixits
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ÒDENA / LA VEU

Aprovat amb els vots a favor 
de l’equip de govern (CiU i 
ERC) i amb els vots contra-
ris del PSC, el pressupost 
d’aquest 2015 ascendeix 
a 4.661.681,18€, un 7,1% 
menys que el de l’any passat.
El regidor d’Hisenda i primer ti-
nent d’alcalde del l’Ajuntament 
d’Òdena, Carles Casanova, 
va presentar un pressupost “el 
màxim de  rigorós, solvent  i 
estratègic amb unes despeses 
totals de 3.473.726,03€ i uns 
ingressos de 3.505.419,50€ 
i que augmenten i expandei-
xen els recursos orientats a 
les persones; l’habitatge soci-
al, serveis socials, educació, 
transport públic, beques men-
jadors,...”.
Els números d’aquest 2015 
tornen a prioritzar les polí-
tiques socials i l’educació, 
l’atenció a les persones i el 
benestar dels ciutadans. En 
aquest sentit, el consistori 
odenenc augmenta un 34.11% 
el pressupost en serveis soci-
als passant de 100.700,00€ el 
2014 a 135.045,42€ el 2015. 
S’han incrementat els recur-
sos dels serveis d’atenció do-
miciliària (SAD) i la resta de 
serveis socials bàsics, es re-
forçaran els serveis d’atenció 
a persones en situació de po-
bresa i risc d’exclusió i es tin-

drà especial atenció a la gent 
gran. 
El pressupost també ha inci-
dit especialment en l’àmbit de 
l’educació i dota la partida de 
majors recursos pels serveis 
educatius, les beques menja-
dor i de material escolar pas-
sant de 149.558,06€ el 2014 
a 184.600,51€ el 2015, un 
augment del 23,43€. D’aques-
ta manera queda totalment co-
bert el suport a la llar d’infants 
i es destinen partides a cobrir 
el transport escolar cap al bar-
ri de Sant Pere i el Pla de la 
Masia  quedant coberts els vi-
atges de les 9h i les 17h que 
gestiona el Consell Comarcal 
de l’Anoia i els de les 13h i les 
15h i el transport del migdia 
dels estudiants de secundària 
que assumeix l’Ajuntament. 
Igualment es destinen ajuts 
als desplaçaments pels esco-
lars de l’Espelt i altres nuclis 
disseminats.
Els ingressos suposen 
3.505.419,50€ que respec-
te l’any passat baixen en un 
3,15%. Aquesta baixada és 
deguda a la reducció de la 
pressió fiscal que l’Ajuntament 
ha impulsat (IBI, IAE, escom-
braries i bonificacions en taxes 
a persones empadronades a 
Òdena per alguns serveis). 
Malgrat aquesta baixada dels 
ingressos, l’Ajuntament man-

té la capacitat inversora amb 
recursos propis i mantenint 
marge per poder anar a les 
entitats bancàries a buscar fi-
nançament. 

Més d’un milió en inversi-
ons
Tot i la difícil situació econòmi-
ca actual, el pressupost manté 
un important esforç inversor 
per continuar amb els prin-
cipals projectes estratègics. 
És previst, per aquest 2015,  
destinar en aquesta parti-
da 1.187.955,15, bona part 
d’aquestes inversions són, tal 
i com va explicar el regidor 
d’Hisenda, “gràcies a que no 
produïm dèficit i podem desti-
nar recursos propis”.
Així, les principals inversions 
seran a l’espai públic urbà. 
Entre les més destacades: les 
obres que convertiran la car-
retera de Can Macià a l’entra-
da al poble en el Passeig de 
Sant Miquel, la nova bibliote-
ca pública,  l’acondiciament 
del Centre Unió Agrícola i la 
instal•lació de  plaques foto-
voltaiques de l’Escola Castell 
d’Òdena. A més, també es 
destinarà una part a la repa-
ració de diferents voreres i 
carrers de diversos punts del 
municipi. 

Els comptes municipals d’Òdena tornen a 
prioritzar els serveis socials i l’educació

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient van arribar als Hosta-
lets el 5 gener, com cada any. 
Els Reis van venir acompa-
nyats de la seva comitiva de 
patges i carrosses carregades 
de regals. Engalanats amb les 
seves capes i corones reials, 
saludant als més petits i llan-
çant caramels, Ses Majestats 
van recórrer els Hostalets fins 
arribar a la plaça de Cal Figue-
res on van adorar el nen Jesús 
i van rebre la benvinguda dels 
vilatans. En el seu parlament, 
el Rei Baltasar va recordar als 
petits, però també als grans, 
que han de ser bons i portar-
se bé si volen que els seus 
patges els deixin el que han 
demanat.
Un cop feta l’adoració, Melci-
or, Gaspar i Baltasar, van tor-
nar a les seves carrosses on 

van rebre a tots els nens que 
hi van voler pujar a fer les dar-
reres peticions mentre eren 
acaronats per Ses Majestats.
Tot seguit, els patges reials 
es van repartir pel poble per 
anar deixant els regals casa 
per casa, iniciant una nit plena 
d’il·lusió i somnis en la qual la 
gent del poble es deixa capti-
var per la màgia dels sentits.

Ses Majestats els Reis 
d’Orient arriben als Hostalets 
carregats de regals

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Els integrants del grup Munt-
my amb l’Abril Montmany al 
capdavant, van oferir un con-
cert a la sala del Casal Català 
el passat 3 de gener. L’acte, 
organitzat per l’Ajuntament 
dels Hostalets, volia retre ho-
menatge a l’hostaletenca Abril 
Montmany, flamant guanya-
dora del programa d’Antena 3 
‘Tu cara me suena Mini’ i que, 
setmana rere setmana, va si-
tuar orgullosament al mapa el 
nostre poble.
Els Muntmy van tocar un re-
pertori especial per a l’ocasió 
que comprenia des de temes 
propis del seu disc, fins a te-
mes més actuals i alguns clàs-
sics del grup.
L’aforament del Casal va que-
dar molt petit davant l’allau de 
veïns i amics que van omplir 
totalment passadissos i es-
cales per poder veure l’Abril i 
manifestar-li el la seva estima 
i admiració.
Un dels moments més es-
pecials va ser també quan 

es va passar l’àudio del can-
tant Xuso Jones que, des de 
Tailàndia, felicitava a la seva 
companya de programa i deia 
a la perfecció el nom dels Hos-
talets de Pierola, la qual cosa 
va provocar una forta i espon-
tània ovació del públic.
El concert va concloure des-
prés de diversos visos amb 
l’escenari ple d’amics i fami-
liars que van acompanyar a 
l’Abril en una coreografia con-
junta de la cançó ‘All about 

L’acte de reconeixement a l’Abril Montmany 
omple el teatre del Casal Català

that bass’ que havia fet també 
al programa.
La regidora de Cultura, Marta 
Casas, va presentar l’acte i va 
fer especial menció a la il·lusió 
que fa a la gent del poble l’èxit 
de la seva petita veïna. En fi-
nalitzar l’acte, l’alcalde dels 
Hostalets, Daniel Vendrell, va 
fer entrega a l’Abril d’una il-
lustració de la dibuixant local 
Sandra Esteve per retre ho-
menatge de tot el poble a la 
petita cantant.

Presentació de Noemí Trucharte 
com a candidata del PSC a Vilanova
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc la 
presentació de Noemí Truc-
harte com a canditada a ‘alcal-
dia de Vilanova del Camí pel 
PSC. L’acte serà a dos quarts 
d’1 del migdia a can Papasseit 
i comptarà amb la presència 
del primer secretari Miquel 
Iceta.

Edicte de l’Ajuntament de Capellades, sobre ressenya al Diari de 
la Veu de l’Anoia de l’anunci de licitació per a la contractació 
d’obres de Pavimentació del c/ Amador Romaní, entre el carrer 
dels Alabrents i el límit del terme municipal. (2015/ 01)

Per donar compliment a l’article 66 del Decret 179/1992, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, es fa públic per a general coneixement 
que, en el Butlletí O�cial de la Província de Barcelona del 
dimecres 7/01/2015, (núm. de registre 022014035399); Diari 
O�cial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6783 del 7/01/2015; i 
al web municipal www.capellades.cat en el per�l del contrac-
tant; s’ha publicat íntegrament l’anunci de licitació per a la 
contractació d’obres de Pavimentació del c/ Amador Romaní, 
entre el carrer dels Alabrents i el límit del terme municipal, el 
qual va ser aprovat inicialment pel Resolució d’Alcaldia de data 
29/12/2014.
El Ple

Es fa públic per a informació general.

Capellades,  8 de gener de 2015

Marcel·lí Martorell i Font 
Alcalde-president

 C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786  Capellades 
 Tel. 93 801 10 01  - capellades@capellades.cat

                  AJUNTAMENT  DE  CAPELLADES            
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CAPELLADES / LA VEU

Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent van passar un any més per 
Capellades, rebuts per molts 
capelladins i capelladines que 
els van acompanyar durant 
tota la Cavalcada.
Com és habitual el dia 1 de 
gener els més petits van anar 
a portar la carta al Patge Ka-
malú, que els va atendre du-
rant més d’una hora amb tota 
la comitiva de patges.
I el dia 5 van arribar a Ca-
pellades per la Plaça Àngel 
Guimerà, seguint pel carrer 
Major on els esperaven mol-
tes famílies. La comitiva ana-
va acompanyada per molts 
patges, a peu i en cotxes. A 
la Plaça Jacint Verdaguer es 
van aturar davant l’església 
per entrar a adorar el nen Je-
sús i seguidament van pujar 
dalt l’escenari amb l’Alcalde, 
Marcel·lí Martorell. En el seu 
parlament, després de do-
na’ls-hi la benvinguda, Marto-

rell va desitjar que “esperem 
majestats que pugueu deixar 
un regalet cada casa, encara 
que sigui petit, però avui que 
és un dia de tanta il·lusió hem 
de voler que aquest esperit es 
pugui mantenir a la vila cada 
dia de l’any”. Seguidament 
va parlar el Patge Kamalú en 
nom dels 3 Reis, adreçant-se 

Els Reis passen per Capellades deixant il·lusió

als nens que els havien deixat 
les seves cartes amb totes les 
peticions i les promeses de 
portar-se bé i menjar-s’ho tot.
Després la Cavalcada va con-
tinuar fins sortir pel Passeig, 
deixant darrera seu les furgo-
netes pleníssimes de regals 
que van donar feina als patges 
durant molta estona.

ORPÍ / LA VEU

S’han acabat les festes i cal 
fer un repàs de les activitats 
realitzades al municipi d’Orpí. 
El dia 13 de desembre va tenir 
lloc la tradicional cantada de 
Sta Llúcia per part dels nens 
i nenes del municipi amb pos-
terior berenar. L’endemà va 
arribar el tió a Can Bou des de 
terres molt llunyanes, on va 
ser alimentat durant varis dies, 
pel  dia 21 de desembre es va 
dirigir-se cap a Santa Càndia 
on el van fer cagar els nens, 
després de la Missa de Nadal. 
També va haver-hi el concert 
de góspel per part del grup 
de Gospel de  Carme, i es va 
oferir un refrigeri per als assis-
tents. La recaptació recollida 
que va ser de 210 euros , i es 
destinarà com és habitual a la 
Marató de TV3. En aquests 

dies també s’ha fet el recomp-
te dels diners que es destinen 
a  la lluita contra el càncer, 
recollida que com sempre fan 
les dones del municipi, i que 
ha estat de 411 euros.
Orpí també ha estrenat un 
pessebre vivent realitzat amb 
troncs que ha lluït aquests 
dies a Can Bou, iniciativa del 
Toni Martin i del Xavier Com-
pany. I com a cloenda de les 
festes no podien faltar a la 
seva cita els Reis Mags d’Ori-
ent, que acompanyats del 
seu seguici van arribar el di-
lluns dia 5 a quarts de set de 
la tarda, on van fer parada a 
la Plaça per llegir el missatge 
adreçat als nens i nenes del 
municipi. Posteriorment els 
patges reials es van dirigir als 
domicilis dels nens per repartir 
els regals.

Les festes nadalenques a Orpí

COLLBATÓ / LA VEU

Durant aquest mes de gener 
s’estan desenvolupant uns 
treballs de millora de la il-
luminació a les coves del Sal-
nitre de Collbató. Les obres 
pretenen instal·lar un sistema 
de llums més artístic, adaptat 
a les visites i que ressalti l’en-
torn i la història de les coves. 
També es preveu automatitzar 
la il·luminació i establir un sis-
tema de control que permeti 
donar llum només als espais 
oberts al públic i mantenir a les 
fosques la resta, minimitzant 
així l’afectació de l’entorn. El 
projecte inclou la instal·lació 

de llums d’emergència i la mi-
llora de l’enllumenat exterior. 
Aquests treballs formen part 
d’un projecte finançat de for-
ma conjunta pel Fons Euro-

Les Coves del Salnitre de Collbató adapten la 
seva il·luminació per oferir als visitants una 
nova visió de l’entorn

peu de Desenvolupament Re-
gional (FEDER) i la Diputació 
de Barcelona. Es preveu que 
les obres estiguin enllestides 
aquest mes de gener.

Retalla i entrega el val

www.elspastorets.com

OFERTA 2X1
11 de gener  a 3/4 de 12

També si ets subscriptor de 

SESSIÓ 
REDUÏDA
(2 hores)

 
11 de gener
3/4 de 12

 del migdia

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)

www.elspastorets.com
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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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest diumenge tindrà lloc, a 
Vilanova del Camí, una nova 
edició de la Fira del Camí Ral 
Durant tot el dia, de les 9 del 
matí a les 7 de la tarda, el car-
rer Major, el carrer Onze de 
Setembre, el carrer de Santa 
Llúcia i la plaça de l’Església 
es convertiran en l’escenari 
de la Mostra de productes ar-
tesans i alimentaris, de la XIV 
Mostra d’Arts i oficis, de la I 
Mostra d’Artesans locals, a 
més de diverses activitats in-
fantils i animació a càrrec de 
Saragata, la troupe medieval i 
Mediavulus que amenitzarà al 
fira amb al seva música.
La Fira del Camí Ral, que Vi-
lanova del Camí acollirà el 
proper diumenge, dedicarà 
un espai especial per a pro-
mocionar els artesans locals. 
Un espai que compartiran em-
prenedors com Roger Mateu 
i Fede Gil, d’Espina de Ferro, 
que elabora cervesa artesana;  
Pau Bars, apicultor i produc-
tor 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 artesanal i peces amb 
pedres semiprecioses; i Santi 
Navarrete d’Artesania J. Pons, 
que exposarà peces de cerà-
mica i pintures.
Tots coincideixen en dir que 
corren temps complicats pels 

artesans però són conscients 
que s’ha d’anar treballant per 
donar-se a conèixer per am-
pliar progressivament la clien-
tela. La seva participació en 
la Fira del Camí Ral els obre 
expectatives  comercials però 
sobretot de promoció. Estan 
interessats en donar-se a co-
nèixer i en mostrar tot el que 
poden oferir a la ciutadania. 
Cap d’ells té botiga o punt de 
venda físic i utilitzen les noves 
tecnologies, internet, facebo-
ok… per promocionar-se o 
vendre els seus productes.
Aquesta crisi els ha obligat a 
repesar els seus negocis i la 
manera de presentar els seus 
productes i com no, a baixar 
preus o oferir diferents qua-
litats per arribar a un públic 
més ampli.

L’empresa local Espina de 
Ferro, que elabora cervesa 
artesanal, ven cada ampolla a 
dos euros i mig, “tres o quatre 
vegades més que una cerve-
sa comercial, però el producte 
no té res a veure amb el que 
podem comprar a qualsevol 
botiga”, expliquen. “Qui coneix 
realment la feina i l’elaboració 
d’una cervesa artesana valora 
també el seu preu en la justa 
mesura”. Espina de Ferro va 
néixer a Vilanova del Camí 
fa quatre anys i elabora utilit-
zant les instal·lacions d’altres 
cervesers ja que de moment 
no tenen obrador propi. Un 
fet que estan valorant perquè 
que aquesta inversió els aju-
daria a ser més competitius. 
De moment, la seva cervesa 
es comercialitza sota petició a 

Catalunya, Espanya i algunes 
ciutats d’Europa. La seva pro-
ducció és de 15.000 a 20.000 
ampolles anuals.
Pau Bars, apicultor i productor 
de Mel d’Antany, es guanya 
la vida gràcies a la feina de 
les seves abelles. Reconeix 
que la crisi també ha arribat al 
sector i que és complicat viure 
només de la producció de mel, 
sobretot els anys en què com 
aquest 2014, la collita” “s’han 
vist reduïda gairebé a la mei-
tat. Tot i així, Bars explica que 
han estat menys quilos però 
de molta qualitat. La mel d’An-
tany, no es pot trobar a gaires 
comerços i la seva distribució 
també es fa també de manera 
artesanal, demanat-la directa-
ment al Pau. Pràcticament es 
ven tota a Catalunya però al-
guns quilos han viatjat també 
a Suïssa i França.
El mateix li passa a l’Angelina 
Cañellas, de Mas d’en Nogués 
que comercialitza amb fruits 
secs. Un any de mala collita 
pot suposar un maldecap per 
a ells que han d’inventar-se 
nous productes o noves pre-
sentacions que facin assequi-
ble els productes. Tampoc dis-
posen de punt de venda però 
tenen clients molt fidels dins i 
fora de Catalunya que els han 
conegut gràcies a Fires, Mos-
tres i Mercats com la d’aquest 
diumenge.
Puri Capitán i César Álvarez, 

Els artesans locals, protagonistes de la Fira del Camí Ral 2015

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Després de gairebé 15 dies de 
festes, són moltes les perso-
nes que avui tornen a la feina. 
Enrere queden els tallers fa-
miliars, els tornejos esportius, 
els jocs i les dinàmiques... i 
la resta d’activitats lúdiques 
i esportives que han omplert 
d’activitats les places i els car-
rers de Vilanova del Camí. El 
programa de Nadal a la fresca 
ha substituït enguany el tra-
dicional Saló de la Infància i 
ha incorporat tot un seguit de 
novetats.  La primera, des del 
punt de vista de l’organització, 
perquè el programa es va ela-
borar conjuntament entre les 
regidories de Cultura, Esports 
i Serveis Personals.
L’Alcaldessa Vanesa Gon-
zález ha fet una valoració molt 
positiva i s’ha mostrat molt 
satisfeta de la participació ciu-
tadana malgrat que era una 
aposta arriscada ja que pro-
posava per fer gairebé tots els 
actes al carrer. 

El programa també incorpora-
va força activitats organitzades 
per les entitats vilanovines: un 
taller d’instruments i migas del 
Camp del Rei; la Fira de Nadal 
de l’ACI, l’exhibició dels petits 
Cabrons; Gimcana del Consell 
Jove La Xispa, la cavalcada 
de Reis... una mostra més, ha 
dit González, de l’esperit col-
laborador de les entitats vila-
novines a les que els ha agraït 
la seva participació. 
L’Alcaldessa ha destacat al-
guns dels actes del progra-
ma festiu com la Marató de 
joguines de Creu Roja. Un 
acte que Vilanova va recu-
perar després d’alguns anys, 
sensibles amb la complicada 
situació que estan vivint mol-
tes famílies. En aquesta edició 
s’han recollit una setantena de 
joguines però la intenció ha 
dit, l’alcaldessa, és que l’any 
que ve es puguin incrementar 
les xifres anunciant l’acte amb 
més antelació i implicant més 
la població. Vanesa González 

ha agraït la participació dels 
vilanovins en aquest acte i a 
Creu Roja per la tasca que fan 
per fer possible que cap nen 
es quedi sense joguines la nit 
de Reis.
Una altra de les activitats in-
closes al Nadal a la fresca 
va ser la festa de Cap d’Any 
que es va celebrar a Can Pa-
passeit amb el Trio Bohemia 
seguida d’una sessió de DJ. 
Unes 700 persones van de-
cidir gaudir de la festa sense 
sortir del municipi i això espe-
rona l’Alcaldia per repetir l’ex-
periència l’any vinent.
El dia 31 de desembre tam-
bé va tenir lloc la tradicional 
curs de Sant Silvestre que 
aquesta any ha batut rècord 
de participació, 735 persones, 
Alcaldessa inclosa que es va 
animar a córrer-la per primera 
vegada.
El programa festiu es va tan-
car el dia 5 amb la Cavalcada 
de Reis que organitza l’Agru-
pació Cultural i Recreativa. 

González ha destacat la feina 
que fan des de l’Agrupació per 
portar a terme aquest acte tant 
entranyable en el qual l’Ajun-
tament també hi col·labora. 
Entre el 2012 i el 2014, l’Ajun-
tament ha contribuït en la des-
pesa de les carrosses noves 
amb 11.000 €, als que s’han 
sumat les subvencions anu-
als i les col·laboracions amb 
la Cavalcada, com qualsevol 
altra entitat.
Aquest any, a banda dels par-
laments oficials a càrrec de 
Ses Majestats i de l’Alcaldes-
sa de Vilanova, una delegació 
de nens del barri Bonavista 
van ser els encarregats de 
fer la introducció. L’organitza-
ció els va oferir l’oportunitat 
de començar a parlar del 25è 
aniversari de l’Associació que 
tindrà el seu punt fort al juny, 
coincidint amb la revetlla de 
Sant Joan.
L’Alcaldessa va aprofitar la 
recepció a Ses Majestats per 
demanar pau, amor i felicitat 

per a tots, però conscient que 
“aquest any, serà un any dur i 
que caldrà treballar de valent”, 
també els va demanar “molta 
coherència, sentit comú i pre-
caució”. González, conscient 
que la campanya per a les mu-
nicipals ja ha començat, està 
decidida a contribuir, al menys 
fins el proper mes de maig, al 
creixement de Vilanova del 
Camí. “Hem de ser atrevits i 
agosarats i treballar amb el 
cap”, ha dit. 
Vanesa González també ha 
avançat alguns dels projectes 
que es contemplen a curt ter-
mini, “sempre que al Ple del 
proper 19 de gener s’aprovin 
els pressupostos”. El Casal 
de la Gent Gran, l’acabament 
de l’aparcament soterrat de la 
plaça del Mercat i el canvi de 
comportes del riu, són alguns 
dels projectes que es contem-
plen.

Valoració positiva d’un ‘Nadal a la fresca’  a Vilanova del Camí 
que ha superat la prova de fred

d’El Baúl del Capitán,  tam-
poc poden viure avui per avui 
de l’artesania però assegu-
ren que en quatre anys han 
crescut molt com a empresa. 
Tenen molts més projectes i 
han començat treballar també 
amb minerals i pedres semi-
precioses. Utilitzen la pàgina 
web per presentar els seus 
productes i per vendre online, 
però també participen en fires 
i mercats per promocionar-se 
i donar-se a conèixer. Poden 
fer peces a mida i personalit-
zar-les i això els dóna un valor 
afegit.
Santi Navarrete, d’Artesania J. 
Pons, també viu una situació 
similar. Ell va començar fent 
ceràmica i pintura a l’oli, però 
amb el temps ha hagut d’anar 
diversificant la seva oferta per-
què l’art  “no donava per viure”. 
Participa en diferents mercats 
setmanals i dóna classes de 
pintura i ceràmica en un cen-
tre cívic i en una residència de 
gent gran. És crític també amb 
els proveïdors que assegura 
“ofeguen” als artesans als que 
els demanen una inversió mí-
nima molt important per servir-
los el gènere.
Malgrat la situació, tots mi-
ren amb optimisme el futur i 
espera que l’anticicló que es 
preveu per al cap de setmana 
animi als vilanovins i anoiencs 
a visitar la Fira.
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CALAF / LA VEU

Els darrers dies de l’any els in-
fants i joves de Calaf han po-
gut tornar a gaudir del “magic 
Christmas”, el parc de Nadal 
que té com a objectiu que els 
participants aprenguin anglès 
tot jugant. 
Al llarg de cinc dies s’ha pogut 
gaudir de nombroses activitats 
al poliesportiu, amb un fil con-
ductor que han estat les tradi-
cions nadalenques catalanes i 
dels països anglosaxons. L’or-
ganització ha anat a càrrec de 
l’Ajuntament i de l’AMPA de 
l’escola, amb la col·laboració 
dels Escoltes de Calaf, que en 
seran els monitors. Uns moni-
tors que han parlat en anglès 

als participants donant valor 
afegit a les activitats d’oci i 
d’altres més educatives-lúdi-
ques.
No totes les activitats s’na de-
senvolupat en aquest idioma, 
però sí que hi ha hagut espais 
específics on s’hi que s’ha 
fet com  per exemple, l’espai 
“Màgic”, on s’han projectat 
pel·lícules o cantat nadales en 
anglès, etc. 
Altres activitats que s’han 
portat a terme han estat els 
tallers, els inflables, els llits 
elàstics i els cavallets, i com a 
novetat d’aquest any, s’ha or-
ganitzat una marató d’esports. 
A més hi ha hagut servei de 
cafeteria.

Bona afluència durant els 5 dies 
del  “Magic Christmas”, el parc 
de Nadal de Calaf

CALAF / LA VEU

Entre les moltes referències 
sobre Calaf i curiositats sobre 
la presència de la vila en la 
literatura que va donar a co-
nèixer l’historiador i professor 
calafí, Josep Maria Solà en la 
seva xerrada “Calaf en la li-
teratura” en destaca una que 
afegeix informació als orígens 
de la llegenda del mercat de 
Calaf. Solà va explicar que ca-
sualment, sense estar buscant 
el que finalment va trobar, va 
descobrir que el filòsof grec 
Antífanes, coetani de Plató 
ja parlava duna ciutat on feia 
tant de fred que les paraules 
a l’hivern es glaçaven, i que la 
gent havia d’esperar a l’estiu a 
que es descongelessin per sa-
ber que s’havia dit uns mesos 
abans. 
Aquesta història d’Antífanes 
sembla ser que estaria rela-
cionada amb els discursos de 
Plató, ja que com en la llegen-
da, les seves paraules queda-
ven com “glaçades” en el mo-
ment que les deia i no era fins 
més tard, quan els seus dei-
xebles havien arribat a la ve-
llesa, que es podien entendre.
Solà va fer esment a altres 
referències a Calaf dins la lite-
ratura popular. Com per exem-
ple la versió “Calaf” de la Lle-
genda del compte Arnau.
També va posar molts exem-
ples dins de la literatura culta. 

Així va esmentar les cròniques 
de Rossinyol i Casas sobre la 
guerra a Calaf, el llibre d’Ale-
xandre de Riquer “Quan jo era 
noy”, la referència que Josep 
Pla fa de Calaf a la “Guia de 
Catalunya”, o la poesia “El 
campanar de calaf” de Mn 
Pius Forn. També els poemes 
de Celdoni Fonoll, la novel·la 
de Jaume Cabré “Senyoria”, 
les “Històries naturals” de 
Joan Perucho, o dos poemes 
de Vicent Andrés Estellés, per 
posar només alguns exem-
ples.
L’historiador calafí va explicar 
que el material de la conferèn-

cia era un “work in progress” 
i  que  preveu anar ampliant 
la recopilació de referències 
literàries i finalment editar un 
llibre amb tot aquest el mate-
rial recollit.
La xerrada va omplir la sala 
del Casal de Calaf d’un públic 
que va seguir molt atentament 
i amb interès les explicacions 
de Josep Maria Solà. En aca-
bar la xerrada  Conxita Solà i 
Jaume Fonoll van posar músi-
ca a l’acte interpretant la Me-
tradansa de Calaf i dos poe-
mes musicats de Mn. Climent 
Forner.

L’historiador Josep Maria Solà desvela l’origen 
grec de la llegenda del Mercat de Calaf

CALAF / LA VEU

Aquest dilluns, 5 de gener, en 
el marc del Campament reial 
instal·lat a la plaça Barcelona 
92 de Calaf, s’ha dut a terme 
el lliurament de premis del IV 
Concurs d’Il·luminació Nada-
lenca que té com a finalitat 
potenciar la participació dels 
veïns i les veïnes en la cele-
bració de les Festes de Nadal, 
creant comunitat, i fomentar 
valors com el reciclatge o l’es-
talvi energètic.
Enguany han estat 22 els par-
ticipants (9 més que l’any pas-
sat) “una dada positiva, que 
ens hauria d’animar encara 
més a participar-hi en prope-
res edicions” ha destacat l’al-
caldessa del municipi, Maria 
Antònia Trullàs, durant l’acte. 
Trullàs també ha fet referència 
a “l’originalitat i la gran quali-
tat de les propostes, i també 
l’esforç que s’ha fet per fer 
servir material reciclat i ele-
ments d’il·luminació de baix 

consum”.
Els premis de major import 
han estat els relatius a la de-
coració de places i carrers. El 
primer premi d’aquesta cate-
goria dotat amb 500 euros l’ha 
guanyat 
l’AAVV de la Pineda amb la 
decoració de Plaça Catalunya, 
el segon premi, dotat amb 

200 euros, se l’han emportat 
els veïns del carrer Pompeu 
Fabra, i el tercer premi, dotat 
amb 150 euros, els veïns del 
Nucli Antic. El quart premi ha 
quedat desert, però el consis-
tori ha decidit fer una menció 
especial als veïns del Carrer 
Sant Jaume, que s’han em-
portat els 100 euros del 4rt 

Calaf premia un any més les millors decoracions 
nadalenques

premi, per la decoració del seu 
carrer, tot i no haver participat 
del concurs.
Aquest any, s’havia creat una 
categoria especial pels partici-
pants que decoressin carrers 
o places amb la temàtica del 
Mil·lenari de Calaf. En aques-
ta categoria els vencedors han 
estat els veïns del carrer Lon-
dres que s’han emportat 500 
euros.
Dins de la categoria de millor 
bloc o comunitat de propie-
taris, els únics participants i 
guanyadors d’un premi de 400 
euros han estat els veïns del 
nº15 del Passeig de Santa Ca-
lamanda.
El  premi a la millor decoració 
de comerços, valorat en 150 
euros, ha estat pel Bar Ca-
net; el premi al millor balcó o 
finestra, amb una dotació de 
150 euros ha estat per Sònia 
Vilaseca, i el premi a la millor 
façana per Yuri Díaz, que s’ha 
emportat 200 €. 

COPONS / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc a 
Copons, una visita comentada 
que porta per títol “Negociants 
de Copons, emprenedors d’un 
èxit que perdura”.
Aquesta xerrada, que està 
dirigida als interessats en el 
món econòmic, comptarà amb 
la presentació a càrrec del Dr. 
Antoni Olivé Tomàs, de la Uni-
versitat Ramon Llull i l’acom-
panyament el farà l’historiador 
Edgar Rodríguez Gonzàlez.
El lloc de reunió per a totes 
les persones interessades és 
demà dissabte, a dos quarts 
d’11 del matí, al costat del Mo-
nument als Traginers i negoci-
ants de Copons i té un preu de 
tres euros a pagar en el lloc de 
torbada.
La xerrada és organitzada per 
ATLAS, Fundació sociocultu-
ral.

Demà dissabte, 
xerrada “Negociants 
de Copons, 
emprenedors d’un 
èxit que perdura”



22
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
9 de gener de 2015 Comarca

CALAF / LA VEU

Amb una temperatura màxima 
de 16 graus i una mínima de 
5, el passat dilluns 5 de ge-
ner  va fer un temps idoni per 
a l’arribada de ses majestats 
els Reis d’Orient a Calaf. Feia 
molt de temps que no es re-
gistraven unes temperatures 
tan agradables per aquest dia 
assenyalat, i això va fer que 
grans i petits gaudissin encara 
més de la festa. Poc després 
de les sis de la tarda, Melci-
or, Gaspar, Baltasar i el seu 

seguici van arribar a la plaça 
Gran, on els esperaven paci-
entment els nens i nenes i les 
seves famílies. A continuació, 
els Reis van entrar a l’església 
de Sant Jaume, on van adorar 
el nen Jesús. Després va co-
mençar la cavalcada que els 
va portar per l’avinguda de la 
Pau, el passeig de Santa Ca-
lamanda i el Raval de Sant 
Jaume, per acabar a la plaça 
Barcelona’92, on van ser re-
buts pels regidors de l’Ajunta-
ment. Allí l’alcaldessa, Maria 

CALAF / LA VEU

La Coral Ressons va oferir el 
passat 1 de gener el tradicio-
nal concert d’any nou a Calaf. 
El casal de Calaf va acollir 
aquest acte que va comptar 
amb una bona afluència de 
públic.
Dirigits per Ma Assumpta Cri-
billers, i acompanyats al piano 
per Teresa Escolà, la Coral va 
oferir una primera part més 
tradicional, amb temes com 

“El món seria més feliç”, “25 
de desembre d’Els pastorets 
de Calaf”, o “M’agrada el Na-
dal” de Dàmaris Gelabert, i 
una segona part, molt emotiva 
amb temes d’òpera i musicals. 
“Pensament sempre amunt” 
del Cor dels esclaus de l’òpe-
ra “Nabucco”, l’”Havanera” de 
l’òpera “Carmen”, o l’Himne 
dels Pirates” del musical “Mar i 
cel” van ser alguns dels temes 
que es van interpretar.

La Coral Ressons va posar 
música al nou any

El bon temps va acompanyar la 
Cavalcada de Reis a Calaf

Antònia Trullàs, els va donar 
la benvinguda, els membres 
del Consell d’Infants van llegir 
la seva carta i el rei Melcior va 
pronunciar també el seu dis-
curs. Acabats els parlaments, 
els Reis van emprendre el 
camí de retorn cap a l’Orient, 
mentre els seus patges i pat-
gesses començaven el repar-
timent de regals per les llars 
calafines.

HORA DE SORTIDA
19:45 Estació autobusos

 (andanes)
20:00 Parada autobusos final del

Passeig Verdaguer amb l’Estació Vella
        

SI VOLS ANAR EN BUS TRUCA I FES RESERVA: 669 485 500

CINEMA CASAL DE TOUS

Dissabte 17 de gener de 2015
a les 21.00 hores

Preu entrada: 5€
(els subscriptors de La Veu gaudiran 

del descompte habitual)

PREU ENTRADA
+VIATGE 

AUTOBÚS 
DES D’IGUALADA

...I A LES 15 PRIMERES PERSONES QUE  PASSIN PER LA 
REDACCIÓ DE LA VEU ELS REGALEM UNA ENTRADA! 
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L’Igualada IHC cau de la Copa del Rei 
en una nit plena d’errors arbitrals
HOQUEI / DAVID VIA

Igualada Hoquei Club i Moritz 
Vendrell es trobaven aquest 
dissabte a Les Comes amb un 
únic objectiu: el passi a la Copa 
del Rei. Els visitants, actuals 
campions d’aquesta competi-
ció, depenien d’ells mateixos, 
mentre que els locals havien 
de guanyar i esperar una der-
rota del Noia, que jugava con-
tra el Reus, o del Cerceda, que 
jugava contra el Manlleu. 
El partit semblava que seria un 
espectacle d’hoquei, on amb-
dós equips donarien el màxim 
per certificar el passi. Va haver-
hi, però, un factor que cap dels 
dos equips s’esperava: el mal 
arbitratge. Precisament el ma-
teix president dels àrbitres va 
assistir a veure el partit a Les 
Comes i segur que no s’espe-
rava una cosa així. 
La primera part va començar 
com tots els altres partits de 
la jornada, a les vuit de la tar-
da. Cap dels dos equips sem-
blava dominar en els primers 
minuts de la primera part fins 
que els visitants varen aconse-
guir marcar el primer, després 
d’un tir que Elagi va aturar. Es 
portaven només sis minuts de 
partit i el Moritz Vendrell ja te-
nia el partit on volien: només 
calia aguantar el resultat i així 
assegurar el passi per la Copa 
del Rei. L’Igualada, que s’in-
tentava aixecar per empatar el 
partit, va tenir l’ocasió més im-
portant quan els visitants varen 
rebre una targeta blava. L’Igua-
lada va fallar la falta directa, fet 
que obligà al Vendrell a jugar 
amb tres jugadors. L’Igualada 
semblava que podia empatar 
el partit gràcies a la superioritat 

MONBUS IHC 3 (0-3) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Jaume Mo-
las (1), Ton Baliu, Sergi Pla (1), 
Daniel López (1) Equip Su-
plent: Jassel Oller, Joan Mun-
tané, Nil Garreta, Teti Vives i 
Àlex Ferrer.
VENDRELL 4 (3-1) Equip Ini-
cial: Guillem Fox, Jordi Creus 
(1), Jordi Ferrer, Sergio Miras 
(1) i Eloi Mitjans (2) Equip Su-
plent: Aleix Cid, Lluis Ferrer, 
Edgar Juncosa, David Martí-
nez, Jesús Fernández. 
GOLS: PRIMERA PART: 0-1 
Eloi Mitjans (Minut 6), 0-2 Jordi 
Creus (Minut 24), 0-3 Eloi Mit-
jans (Minut 24.59). 
SEGONA PART. 1-3 Sergi Pla 
(Minut 1), 2-3 Jaume Molas 
(Falta Directa, Minut 4), 3-3 Da-
niel López (Minut 7), 3-4 Sergio 
Miras (Penal, Minut 7.20).

Imatge d’un dels darrers partits de l’IHC a les Comes. Arxiu Joan Guasch.
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Jornada 15
HC Liceo - Club Pati Vic   6 - 2
Reus Dep. - Noia Freixenet  4 - 1
FC Barcelona - C.H. Mataró  4 - 1
C.P. Manlleu - Cerceda   2 - 6
Enrile Alcoy - Calafell    3 - 3
ICG Lleida - Vilafranca   3 - 3
Tordera - Voltregà    3 - 6
M. Igualada - Moritz Vendrell  3 - 4 

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 43 15 14 1 0 90 24 66
2 HC Liceo 40 15 13 1 1 81 39 42
3 Club Pati Vic 30 15 9 3 3 61 41 20
4 Reus Dep. 25 15 8 1 6 58 48 10
5 Voltregà 24 15 7 3 5 52 41 11
6 Moritz Vendrell 23 15 7 2 6 56 66 -10
7 Cerceda 22 15 6 4 5 53 62 -9
8 Enrile Alcoy 21 15 6 3 6 53 57 -4
9 Noia Freixenet 19 15 5 4 6 36 49 -13
10 M. Igualada 18 15 5 3 7 45 46 -1
11 Calafell 18 15 5 3 7 44 62 -18
12 Vilafranca 17 15 4 5 6 48 48 0
13 ICG Lleida 17 15 5 2 8 58 62 -4
14 C.H. Mataró 10 15 3 1 11 48 67 -19
15 Tordera 7 15 2 1 12 36 84 -48
16 C.P. Manlleu 6 15 1 3 11 37 60 -23

OK Lliga masculina

Jornada 16 
Tordera - C.P. Manlleu
M. Igualada - Calafell
Reus Dep. - C.H. Mataró
Enrile Alcoy - Vilafranca
Club Pati Vic - Cerceda
FC Barcelona - Moritz Vendrell
HC Liceo - Noia Freixenet
ICG Lleida - Voltregà

numèrica, però el gol no arriba-
va. La millor oportunitat va arri-
bar quan els arlequinats varen 
rebre un penal a favor que va 
tirar Joan Muntané, però que el 
porter visitant va saber aturar.
El segon gol dels visitants va 
arribar quan menys s’ho espe-
raven, amb inferioritat numè-
rica, varen saber travessar el 
mur d’Elagi Deitg a falta d’un 
minut per al final del partit i, 
per empitjorar més les coses 
als igualadins, a falta d’unes 
cinquanta dècimes per al final 
de la primera part, el Vendrell 
marcava el 0-3. Una cosa que 
deixava al Igualada “KO”. 
Els segons vint-i-cinc minuts 
varen començar de forma mà-
gica: l’Igualada es va saber 
oblidar del que havia passat 
en la primera part i al cap d’un 
minut i mig ja havien marcat el 
1-3, a mans de Sergi Pla. Un 
parell de minuts després, els 

locals es veien a només un gol 
de distància del Vendrell, gràci-
es a un gol de falta directa que 
transformava Molas. L’alegria 
finalment es va descontrolar 
entre el públic de Les Comes 
després que Daniel López 
marqués el 3-3 que deixava 
l’Igualada a un gol de la Copa 
del Rei, doncs el Noia estava 
perdent contra el Reus. Sem-
blava com si el partit comen-
cés de nou. Aquesta alegria 
però, no va durar gaire, ja que 
un error gegant dels col·legiats 
permetia al Vendrell marcar de 
penal, un gol que el posava, 
de nou, per davant en el mar-
cador. 
A partir d’aquest moment, el 
partit va entrar en un punt 
“mort”. No hi ha gaire a dir dels 
següents minuts ja que tots els 
records que hi ha són equi-
vocacions arbitrals que varen 
influenciar en el resultat final. 

Aquests varen cometre un bon 
grapat d’errors que deixaven 
sense paraules el president 
dels mateixos àrbitres, però no 
els aficionats de Les Comes, 
que es van queixar de totes 
les maneres possibles. Els col-
legiats varen xiular dos penals 
que no eren i que Elagi va sa-
ber aturar; varen anul·lar un gol 
claríssim de Molas que tothom 
va veure, exceptuant els àrbi-
tres; una targeta blava que no 
era a Molas a falta de cinc mi-
nuts per al final...  
Passaven els minuts i res. El 
marcador es va quedar tal i 
com va acabar quan el gran 
escàndol va començar. Una 
manera molt cruel de quedar-
se sense Copa. 
En resum, la primera part i els 
errors nefastos dels col·legiats 
han decidit el resultat final, 
sense deixar de banda els mè-
rits del Vendrell, que van jugar 
uns primers vint-i-cinc minuts 
amb un joc molt superior al 
dels igualadins. 
Després d’aquesta segona 
derrota consecutiva, l’Igualada 
es manté en la desena posi-
ció amb divuit punts, empatats 
amb el Calafell, precisament el 
següent rival de l’Igualada, par-
tit que es jugarà a Les Comes 
aquest diumenge a dos quarts 
de dotze. Aquest enfrontament 
suposarà el inici de la segona 
volta per a l’Igualada HC.  
El Vendrell, que amb aques-
ta victòria suma 23 punts, es 
classifica per la Copa del Rei 
ocupant la sisena posició. Jun-
tament amb ells, el F.C. Barce-
lona, Liceo, Vic, Reus, Voltre-
gà, Cerceda i Enrile Pas Alcoi 
s’han classificat per la Copa. 

REBAIXES          A

ULTIMATE 29R XTR  6.000€  ARA 3000€ ULTRALIGHT RC ULTEGRA 3.700 € ARA 1.800€



MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Per disputar un prova com el 
Dakar cal seguir a pinyó fix 
l’objectiu marcat per cada pilot 
segons siguin les seves pos-
sibilitats, els seus objectius. 
Així, l’igualadí Jordi Viladoms 
enquadrat dins el potent equip 
oficial de KTM, la seva fita és 
acabar el raid i en el millor lloc 
possible, tenint en compte 
però que el líder de l’equip és 
el pilot d’Avià Marc Coma i òb-
viament ha d’acatar les direc-
trius marcades per la marca 
austríaca. 
I amb això el pilot de Moto 
Club Igualada, no hi ha qui el 
guanyi doncs amb els anys 
anat adquirint una experièn-
cia molt valorada per la seva 
actual marca i pels seus com-
panys.
Per la seva banda l’odenenc 
Àlex Haro també de Moto Club 
Igualada a l’igual que el seu 
pilot l’andorrà Albert Llovera 
i dins la categoria de cotxes, 
el seu gran objectiu es poder 
arribar al final del raid, la qual 
cosa ja seria tota una gesta, 
doncs molts són els que co-
mencen i pocs el que assolei-
xen entrar dins a la classifica-
ció final.
El diumenge els pilots van 
sortir de Buenos Aires i ja a 
la segona etapa la del dilluns 
van disputar l’especial més 
llarga de 518 km cronome-
trats i en la que un magnífic 
Viladoms finalitzava en la 

Jordi Viladoms, és tot un gran estratega del Dakar.

Els anoiencs Jordi Viladoms i Àlex Haro, 
destacats protagonistes del Dakar
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quarta posició, i es posiciona-
va també en el quart lloc de 
la general. Aquestes eren les 
paraules de Viladoms al final 
de l’etapa:“Ha estat una es-
pecial molt exigent físicament, 
les temperatures han estat 
avui més altes i els més de 
500 quilòmetres del tram cro-
nometrat s’han fet molt llargs. 
Encara que ja sabem que això 
és una carrera de fons i que 
poden passar moltes coses, 
estic content amb el resultat. 
Escalem fins a la 4ª posició en 
la general i el treball d’avui ha 
estat molt bo. Hem de seguir 
concentrats i intentar mantenir 
un ritme alt de carrera”
A l’endemà a l’etapa que ana-
va de San Juan a Chilecito, el 
pilot igualadí s’ho va prendre  

amb més calma doncs sabia 
que al dia següent s’hauria 
d’enfrontar amb una llarga i 
dura etapa entre Chilecito i 
Copiapó, al finalitzar l’etapa 
Viladoms comentava: ”Ha es-
tat un dia molt dur, hem passat 
per la serralada dels Andes i el 
factor altitud era un dels quals 
més em preocupava, però no 
he tingut cap problema. En-
cara que l’especial ha estat 
curta, la navegació ha resultat 
ser molt complicada, potser ha 
estat el factor clau d’avui, des-
prés del llarg enllaç, ser capaç 
de mantenir la concentració 
i intentar no cometre errors. 
En aquest sentit, m’ha costat 
trobar un dels waypoints i he 
perdut una mica de temps, 
però estic molt content amb el 

resultat ja que em permet es-
calar posicions en la general”.
En el moment d’escriure 
aquestes línies el dimecres al 
vespre, Jordi Viladoms amb 
la KTM 450 Rally estava situ-
at en una magnífica cinque-
na posició, de la classificació 
que encapçala el castellonenc 
Joan Barreda amb Honda, se-
guit de Marc Coma amb KTM.
A la categoria de cotxes, Al-
bert Llovera i Àlex Haro van 
començar ja amb un bon ritme 
des de la primera etapa en la 
que es classificaven en la 60a. 
posició. En la segona i com-
plicada etapa la van superar 
força bé escalant tretze posi-
cions i es situaven en el lloc 
47è i Llovera i Haro comenta-
ven “Els organitzadors volien 

una etapa dura per començar 
i ho han aconseguit. Podríem 
catalogar el recorregut d’avui 
com d’inhumà per a la majoria 
dels equips que estem com-
petint aquí. A més la calor ha 
estat un altre factor que ha fet 
encara més complicada l’eta-
pa. 
Nosaltres concretament, a 
part que hem punxat, hem 
hagut de parar al cotxe per-
què s’escalfava i l’embragat-
ge dels comandaments s’ha 
quedat clavat. Les pistes han 
estat molt variades, terra, pe-
dres, i la part final amb gran 
quantitat de pols i una zona 
de fesh fesh. Per arrodonir la 
jornada hem tingut el primer 
contacte amb la navegació. 
Molt dur, però seguim a tope i 
amb la moral reforçada.
A l’etapa d’aquest dimecres 
l’equip andorrà-anoienc va 
viure la millor satisfacció però 
també la pitjor decepció fins 
ara d’aquest Dakar, doncs 
després de passar pel control 
vuitè amb el 24è millor temps, 
una topada amb la coneguda 
com herba de camell situada 
a 20 kms va provocar el tren-
cament d’un trapezi de la sus-
pensió del buggy, perdent més 
de dues hores a l’arribada al 
campament final d’etapa. Així 
ho comentaven Llovera i Haro: 
“Hem hagut de fer una repara-
ció d’urgència per poder conti-
nuar. Faltaven solament 20 km 
per arribar al campament, una 
llàstima perquè el ritme havia 
estat excel·lent fins a aquell 
moment. No hi ha dubte que 
aquest inici de competició ha 
estat molt dur, tant pel traçat 
que ha dissenyat l’organitza-
ció com per les temperatures 
que estem tenint, per sobre 
dels 40º durant moltes hores”.
El principal però que van po-
der completar l’etapa que 
va ser guanyada pel pilot de 
Qatar, Nasser Al-Attiyah amb 
Mini.  

L’andorrà Àlex Llovera i l’odenenc Àlex Haro van tenir aquest dimecres una etapa complicada.
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Amb els seus vuit títols mun-
dials indoor aconseguits fins 
ara, el pilot pierenc Toni Bou 
ha començat la carrera pel 
seu novè campionat de la mi-
llor manera, guanyant el trial 
disputat al Motorpoint Arena 
de Sheffield.
I ho va fer d’una forma aclapa-
radora sobre la resta dels seus 
rivals doncs amb la Honda ofi-
cial tant sols penalitzà un punt. 
La segona posició fou per Al-
bert Cabestany (Sherco) que 
penalitzà onze punts, Àdam 
Raga (Gas Gas) es classificà 
en el tercer lloc penalitzant 11 
punts un menys que el quart 
classificat Jeroni Fajardo amb 
Beta.
Al finalitzar el trial anglès, Bou 

Primer triomf de l’any del pierenc Toni Bou.

Toni Bou guanya a Sheffield el primer 
trial del Mundial Indoor 2015

   PT. p j e p gf  gc df
1 Morell 32 15 9 5 1 24 16 8
2 El Catllar 26 15 8 2 5 18 16 2
3 Santboià 25 15 7 4 4 27 18 9
4 St. Ildefons 24 15 6 6 3 24 16 8
5 Vilanova 24 15 7 3 5 21 17 4
6 Reddis 23 15 7 2 6 25 17 8
7 Balaguer 22 15 5 7 3 20 16 4
8 Almacelles 22 15 6 4 5 18 15 3
9 Rapitenca 21 15 6 3 6 20 17 3
10 Lleida Esp. B 21 15 6 3 6 11 24 -13
11 Tàrrega 20 15 4 8 3 15 14 1
12 Amposta 19 15 4 7 4 21 19 2
13 Torredembarra 16 15 3 7 5 18 21 -3
14 Viladecans 16 15 4 4 7 17 22 -5
15 Mollerussa 15 15 4 3 8 15 22 -7
16 Torreforta 14 15 3 5 7 24 30 -6
17 Igualada 14 15 4 2 9 13 23 -10
18 Juv. 25 Sep. 12 15 3 3 9 14 22 -8

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 16 (11 de gener)
Santboià - Amposta
Lleida Esp. B - El Catllar
Vilanova - Juv. 25 Sep.
Torreforta - Morell
Balaguer - Tàrrega
Rapitenca - Torredembarra
Mollerussa - Viladecans
Igualada - Almacelles
St. Ildefons - Reddis

   PT. p j e p gf  gc df
1 Can Vidalet 34 15 11 1 3 31 18 13
2 Unif. Bellvitge 32 15 10 2 3 23 9 14
3 Vista Alegre 28 14 9 1 4 30 17 13
4 Suburense 28 15 7 7 1 31 20 11
5 San Mauro 25 15 7 4 4 20 15 5
6 Gornal 23 15 6 5 4 26 21 5
7 Sant Cugat 22 15 6 4 5 18 13 5
8 Moja 22 15 6 4 5 28 26 2
9 Marianao P. 22 15 6 4 5 20 18 2
10 Martorell 20 15 5 5 5 21 23 -2
11 Júnior 17 15 5 2 8 18 21 -3
12 St. J. Despí 17 15 4 5 6 18 23 -5
13 Olivella 17 15 5 2 8 23 33 -10
14 Prat B 16 14 5 1 8 18 20 -2
15 Begues 14 15 3 5 7 19 30 -11
16 Espluguenc 12 15 3 3 9 18 25 -7
17 St. Andreu B. 12 15 3 3 9 17 29 -12
18 PUD Málaga 11 15 3 2 10 20 38 -18

Jornada 16 (11 de gener)
Suburense - Espluguenc
Sant Cugat - Gornal
PUD Málaga - Júnior
Moja - Martorell
Begues - Can Vidalet
Unif. Bellvitge - San Mauro
St. Andreu B. - St. J. Despí
Marianao P. - Vista Alegre
Prat B - Olivella

   PT. p j e p gf  gc df
1 Odena 39 15 12 3 0 65 21 44
2 FE Vilafranca 34 15 10 4 1 33 16 17
3 Piera 33 15 11 0 4 38 20 18
4 Cubelles 27 15 8 3 4 33 23 10
5 Anoia 26 15 8 2 5 47 25 22
6 Calaf 26 15 8 2 5 41 30 11
7 La Granada 24 15 7 3 5 36 23 13
8 Sitges 23 15 7 2 6 27 27 0
9 St. Pere M. 20 15 5 5 5 28 22 6
10 M. Igualada 20 15 5 5 5 25 28 -3
11 Les Roquetes 17 15 4 5 6 28 27 1
12 Base Espirall 16 15 5 1 9 29 38 -9
13 Ribes 15 15 4 3 8 16 27 -11
14 St. Cugat S. 15 15 4 3 8 23 42 -19
15 Carme 14 15 4 2 9 24 47 -23
16 Pª Jove Roq. 13 15 4 1 10 17 43 -26
17 Riudebitlles 12 15 3 3 9 24 38 -14
18 La Múnia 6 15 1 3 11 16 53 -37

futbol 3A CATALANA G12

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 16 (11 de gener)
Anoia - Base Espirall
St. Cugat S. - Calaf
Ribes - Cubelles
Les Roquetes - La Múnia
FE Vilafranca - Sitges
M. Igualada - St. Pere M.
La Granada - Pª Jove Roq.
Carme - Riudebitlles
Piera - Odena

comentava:“Estic molt content 
per com he començat aquest 
any. Estava una mica nerviós i 
he volgut sortir agressiu. Crec 
que ho he fet molt bé. Durant 
els últims mesos de l’any hem 
treballat molt i estic molt satis-

fet de la labor realitzada i de 
com he pogut anar avui, pilo-
tant fort”.
El darrer dia d’aquest mes de 
gener a Marsella es disputarà 
el segon trial puntuable per 
aquest campionat.

Amb 15 gols:
Xavier Valls  Òdena  15

Amb 13 gols:
Gerard Jorba  Òdena  13
Jordi Lliró  Ateneu PBI  13
David Garrido  Masquefa  13
Amb 12 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  12
Bogdan Pelepco  Fàtima  12
Amb 11 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  11
José M. Sillero  Capellades  11
Joan Mabras  Pobla Clar.  11
Amb 9 gols:
Xavi Mas  Piera  9
Miguel Andreu  Anoia  9
David Martínez  Anoia  9
Edgar Maldonado  San Mauro B  9
Badre el Barnaoui  Hostalets  9
Amb 8 gols: 
Gerard Márquez  Rebrot  8
Josep Solà  Jorba  8
Alejandro Garzo  La Llacuna  8
José Luis Fajardo  Òdena  8
Amb 7 gols:
Julià López  Calaf  7
Alfred Martínez  Calaf  7
Josep López  La Llacuna  7
Gerard Márquez  Rebrot  7
Ismael Barrantes  Òdena  7
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  7
Carlos Simon  San Mauro  7

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 36 13 12 0 1 32 6 
2 La Pobla Cl. 30 13 10 0 3 43 14 
3 Ateneu PBI 28 13 9 1 3 42 13 
4 Masquefa 27 13 8 3 2 41 8  
5 Hostalets P. 26 13 7 5 1 23 8 
6 San Mauro B 24 13 8 0 5 37 15 
7 PM Tossa 24 13 7 3 3 29 11  
8 Tous 18 13 5 3 5 25 26  
9 Capellades 17 13 4 5 4 22 21  
10 La Llacuna 14 13 3 5 5 28 24  
11 La Paz 12 13 4 0 9 19 45  
12 Jorba 11 13 3 2 8 26 36  
13 Rebrot 11 13 3 2 8 23 37  
14 Vilanova C. 10 13 3 1 9 18 27     
15 Cabrera  7 13 1 4 8 15 57     
16 La Torre Cl. 0 13 0 0 13 6 81

Jornada 14 (11 de gener)
Torre Clar. - Pobla Clar. 
Ateneu PBI - Hostalets P.
Fàtima - La Paz 
San Mauro B  - La Llacuna 
Tous - Jorba 
Rebrot - PM Tossa
Masquefa  - Capellades
Vilanova C. - Cabrera

Tornen les competicions de futbol 
després de l’aturada de Nadal

Armand Monleón ja prepara la temporada d’enguany. Foto Jordi Vidal.

Armand Monleón, campió d’Espanya 
de ral·lis TT amb una KTM
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

El pilot del Moto Club Igualada 
Armand Monleón es va procla-
mar campió d’Espanya de Ral.
lis TT amb KTM, després  gua-
nyar quatre de les cinc proves 
disputades. Aquesta tempora-
da ha estat molt positiva per 
l’Armand, sent el millor rookie 
en el seu debut al mundial de 
rallys cross country italià de 
Sardenya a més del campio-
nat estatal en la seva primera 
temporada complerta de la es-
pecialitat.
En paraules de l’Armand: “Es-
tic molt content amb el resultat 
final, ho he passat molt be du-
rant tota la temporada i he mi-
llorar dia a dia, he après molt 
de tota la gent que m’envolta, 
per això aprofito per donar les 
gracies a totes aquelles per-
sones que m’acompanyen en 
aquest projecte. Sense tots 

vosaltres no seria possible. 
Ara toca continuar treballant 
per afrontar la temporada 
2015 amb les màximes condi-
cions”.
Actualment l’Armand ja està 
preparant la temporada d’en-

guany que pot ser la de la 
seva consolidació a nivell in-
ternacional, doncs entre altres 
proves te previst participar als 
raids de Dubai i Qatar amb 
KTM.

FUTBOL / LA VEU

Després del parèntesi nada-
lenc, malgrat que s’han jugat 
alguns partits ajornats en el 
seu dia per diverses causes, 
aquest cap de setmana torna 

el futbol comarcal. A Primera 
Catalana, l’Igualada rebrà a 
les Comes l’Almacelles, vuitè 
classificat, en una nova ocasió 
per als igualadins de sortir del 
pou de la classificació. 
A 2a, el San Mauro visita el 
camp del Unificación Bellvitge, 
el segon classificat, amb set 
punts més que els mauristes, 
que són cinquens. 
A 3a, l’Òdena intentarà con-
tinuar mantenint-se imbatut i 
com a líder, però davant tindrà 
el Piera, tercer, en un derbi en 
terres pierenques que promet 
ser molt interessant. També 
caldrà estar atents al que fa-
cin l’Anoia davant l’Espirall, i el 
Calaf, que jugarà a Sant Cu-
gat Sesgarrigues.
A 4a, l’imparable líder Fàtima 
rebrà La Paz, mentre que la 
Pobla de Claramunt jugarà al 
camp del cuer, els seus ve-
ïns de la Torre. Interessant el 
partit entre l’Ateneu PBI, a les 
Comes, davant l’Hostalets de 
Pierola, dos dels candidats a 
estar al capdamunt de la clas-
sificació a final de temporada.

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



REDACCIÓ / LA VEU

Un total de 735 participants 
van omplir els carrers de Vi-
lanova del Camí el passat dia 
31, tot acomiadant l’any amb 
la disputa de la tradicional pro-
va atlètica
Rafael  Hompanera, vilano-
ví  del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles, i Paula Blasco, 
també del CAI, foren els at-
letes  masculí i femení  gua-
nyadors absoluts de la prova. 
El Rafa aturava el crono en 
15’26”, sobre una distància 
de 5Km, seguit pel triatleta del 
CAI Petromiralles Albert More-
no amb un temps de 15’33” i 
pel Guillem Carner (CAI Petro-
miralles), amb 15’58”. En fèmi-
nes, l’atleta cadet Paula Blas-
co s’imposava en el recorregut 
gran amb 17’39”, seguida per 
l’Anna Noguera amb 18’04” i 
per la també cadet Èlia Ibarra 
amb 18’37”, totes tres atletes 
del C.A. Igualada Petromira-
lles.
En la cursa infantil, en termes 
absoluts el campió de la prova 
fou l’atleta infantil del CAI, Da-
vid Muñoz amb  8’ 55” sobre 
els  2500 mts de distància, se-
guit de l’aleví Júlia Solé (CAI 
Petromiralles) 1a. femenina i 
2a. general,,  que aturà el cro-
no en 9’04”,  seguida de l’atle-
ta  benjamí de l’Antoni Gaudí  
Joel Hernández, 3r. general i 
2n. masc.  amb un crono de 
9’07”, entrant 4a. general i 2a. 
fem. Judit Ibarra (CAI) amb 

Sortida de la cursa, a poques hores d’acabar el 2014.

735 participants a la Sant Silvestre 
de Vilanova del Camí

REDACCIÓ / LA VEU

Els atletes Marc Moreno i 
Anna Noguera, del CAI, han 
estat els guanyadors absoluts 
de la tercera edició de la Reis 
Race, la cursa de reis organit-
zada pels Moixiganguers. La 
prova, disputada el passat 6 
de gener al matí, ha comptat 
amb més de 500 corredors, 
augmentant novament el 
nombre de participants. Des-
prés de completar els 10 qui-
lòmetres de cursa, en què s’ha 
passat per espais tant emble-
màtics de la ciutat com l’Asil 
del Sant Crist, el carrer del rec 
o el claustre de l’Escola Pia, 
Marc Moreno ha aconseguit el 
millor temps amb 33 minuts i 9 
segons; l’han seguit Joan Ro-
sich, del Club Atletisme Santa 
Coloma, amb un temps de 33 
minuts i 16 segons i Ernest 
Sans, del Runners Sant Adrià, 
amb 33 minuts 50 segons. Pel 
que fa a les noies, Anna No-
guera, del CAI i membre dels 
Moixiganguers, ha guanyat 
amb un temps de 38 minuts 10 
segons, el segon lloc ha estat 
per Leonor Font, del VO2 i 
amb 39 minuts 39 segons, i el 
tercer per Marta Busquets, del 
CA Avinent Manresa (41’13’’). 

Alberto Gutiérrez i Gemma 
Díaz, guanyadors dels 5Km
Per primera vegada, s’ha po-
gut córrer també la Reis Race 
de 5 quilòmetres, i en aquesta 
categoria el guanyador ha es-
tat Alberto Gutiérrez, del Rios 
Running Les Franqueses, que 
ha fet un temps de 16 minuts 
29 segons. El podi el com-
pletaven Hèctor Colom, del 
CAI (16’31’’) i Toni Vilches, de 

Marc Moreno i Anna Noguera, 
del CAI, guanyadors de la Reis 
Race dels Moixiganguers
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9’08”, i Berta López (CAI) 3a. 
fem.  amb 9’22”.
Aquest any 2014 la prova arri-
bava a la seva 16a edició i ho 
feia amb novetats organitza-
tives, com la incorporació de 
xip en els dorsals de la cursa 
dels 5km, fet que facilità la 
classificació final i oferia una 
plataforma de  consulta imme-
diata de temps i resultats.  Un 
petit pas més en la millora or-
ganitzativa, que any rere any 
es proposen des de l’Ajunta-
ment vilanoví envers aquesta 
prova popular de cap d’any, 
patrocinada en aquesta edició 
per BBVA i amb el suport de 
Diputació de Barcelona.
Un any més s’entreveia l’ac-
ceptació de la convocatòria. 
La preinscripció ja donava pis-
tes de la festa que es podria 
viure a la plaça del mercat Vi-
lanovina. I així fou. Dimecres 
a la tarda 735 corredors varen 

participar de la prova i un miler 
i mig de persones s’aplegaren 
a la cita per fer-ne seguiment. 
Esportistes de tota la comarca 
i d’arreu del territori varen vo-
ler gaudir un any més d’aques-
ta tradició nadalenca.
Un cop finalitzades les dues 
curses, cap a ¼ de 8 del ves-
pre s’efectuà l’entrega de pre-
mis per part de les autoritats 
municipals. L’alcaldessa Va-
nessa González, el regidor 
d’esports, Antoni Maturana i 
la regidora d’educació Marta 
Trullols, com també els repre-
sentants dels sponsors i  de 
les entitats patrocinadores: 
BBVA, Decoracions Godoy, 
Metal·listeria J. Prieto, Fuste-
ria Abad, Blautec i Bodegas 
Gallardo.  Els premis absoluts 
consistien en paneres i lots 
nadalencs, mentre que els 
premis per categories consis-
tien en la tradicional coca de 
cap d’any.
Des de l’organització valoren 
positivament l’èxit de la prova 
que expliquen una mica per 
allò de la ‘febre’ del running, 
però també pel treball coor-
dinat de molts anys i la bona 
entesa amb col·laboradors, 
sponsors i entitats com el CAI, 
que se la fan seva i aporten a 
la prova suport tècnic i parti-
cipants. Del del Servei Muni-
cipal d’esports estan conven-
çuts que només amb la suma 
d’esforços en bé de l’interès 
comú s’aconsegueix créixer 
en cada edició. Vilanova està 
satisfeta de ser per un dia, la 
seu comarcal de l’atletisme i 
de viure-ho d’una manera fes-
tiva i participativa com s’està 
vivint en cada edició.

l’Oro di Napoli (17’5’’). Pel que 
fa a les noies, Gemma Díaz, 
del Club Sant Boi, ha estat 
la més ràpida (20’53’’), l’han 
seguit Laura Esther Rios, del 
CA Atletes Vilanova i la Gel-
trú (21’28’’) i Anna de Rivas 
(21’48’’). Tots els resultats de 
la prova es poden consultar 
a la web: http://www.reisrace.
cat, així com una galeria foto-
gràfica. 
A banda dels tres primers 
classificats, s’ha guardonat 
als tres primers classificats de 
les categories juvenil, sènior, 
veterà 1 i veterà 2, masculí i 
femení, de les dues curses. 
A més a més, tots els partici-
pants han rebut una ampolla 
de cava, un tortell de reis i uns 
mitjons de la firma Punto Blan-
co, a banda d’altres regals.
La Reis Race és una cursa 
organitzada pels Moixigan-
guers i té un important ressò 
entre els castellers d’arreu de 
Catalunya. En aquesta oca-
sió hi ha participat castellers 
igualadins, però també dels 
Xicots de Vilafranca, de la Jo-
ves de Valls, Sants, Reus o 
de l’Alt Maresme, entre d’al-
tres. La castellera més ràpida 
ha estat l’Anna Noguera, dels 
Moixiganguers, i el més ràpid 
Ismael Molina, dels Xiquets de 
Reus, que ha fet un temps de 
37 minuts i 10 segons i ja va 
guanyar l’edició 2014. D’altra 
banda, el premi tres de deu 
a la colla castellera amb mi-
llor marca (la suma dels tres 
millors temps dels seus cas-
tellers) se l’ha endut la colla 
dels castellers de l’Alt Mares-
me, seguits de ben a prop pels 
castellers de Sants.

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

 ENTRADES
 PER A  

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

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

I.H.C.
2

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com
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ATLETISME / IGNASI COSTA

Aquest proper cap de setma-
na, en jornades de dissabte i 
diumenge tarda, els equips fe-
mení i masc. de categ. Abso-
luta del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles participaran, a la 
pista coberta de Catalunya de 
Sabadell, als Campionats de 
Catalunya de Clubs Absoluts 
de categ. “B” i “A” indoor.
Aquestes competicions, en les 
que participaran els clubs cap-
davanters de l’atletisme català 
masc. i fem. de les categories 
respectives, i a les que els dos 
conjunts del CAI han acce-
dit mitjançant classificacions 
per llocs en categ. “A” - mas-
culins - i “B” - fem.-, iniciaran 
els Campionats per equips en 
Pista Coberta d’aquest 2015.  
Dissabte 10 de gener a la 
tarda, en el doble programa 
de proves femení i masculí 
del Campionat de Catalunya 

PÀDEL / LA VEU

Victòria aparentment còmode 
per 0-3 de l’equip de veterans 
de l’Esquaix Igualada però la 
realitat va ser molt diferent 
amb 3 partits molt igualats.
El primer a entrar a pista van 
ser el Joan Llorach i el nou fit-
xatge d’hivern Jaume Grané 
que després d’un primer set 
molt complicat van aixecar un 
5-1 en contra per remuntar a 
Beni Cachá/Joan Mínguez per 
7-5, 6-2. Els dos partits res-
tants van ser llargs i molt igua-
lats però també resolts a fa-
vors dels Subaru gràcies a les 

Victòria en pàdel a la Llacuna 
dels veterans de l’Esquaix Igualada

victòries de Jordi Homs/Àngel 
Solé davant Alfons Saumell/
Carles Galan 3-6, 6-4, 6-4 i la 
no menys ajustada victòria de 
Lluís Fernàndez/David Jaume 
per 4-6, 6-0, 7-5 davant Miquel 

Grau/Manel Vidal.
Tres punts d’or, que situen al 
nostre equip al capdavant de 
la classificació provisional jun-
tament amb el Tot Pàdel de 
Sant Fruitòs del Bages.

NATACIÓ / CNI

Els passats dies 20-21-22 i 23 
de desembre es van celebrar 
al Club Natació Barcelona  els 
campionats de Catalunya d’hi-
vern 2014 en categories infantil 
i junior. Més de 800 nedadors 
i nedadores van competir 
aquest 4 dies en diverses pro-
ves. Al llarg dels matins en fa-
ses classificatòries i a la tarda 
les final i els relleus.
Van ser 4 jornades molt inten-
ses i esgotadores.  Però l’es-
forç i concentració varen donar 
molt bons resultats, aconse-
guint una tercera posició global 
per equips.
Els participants varen ser Alex 
Varea, Xavi Tort, Marçal Rodrí-
guez, Bernat Esteban, Amaru 
Rubio, Nil Enriquez i Guillem 
Pérez, en nois i en noies Est-
her Morillo, Ona Brunet, An-
drea Pérez, Elia Ibarra, Judit 
Ibarra, Carla Alemany, Alicia 
Pérez i Laura Rodriguez.
Cal destacar els dos records 
a nivell estatal que va con-
querir Esther Morillo en 200 
m. esquena  amb un temps de 
2:23:23 i en 100 m. esquena 

El CNI, tercer club infantil-júnior 
en els Campionats de Catalunya de Natació

amb un temps de 1:07:03.  
En la primera jornada, el dia 
20,  va aconseguir medalla de 
plata en 200 m. lliures  Esther 
Morillo. Assenyalar també el 4t. 
Lloc en 100 lliures i 200 estils 
de Bernat Esteban i un 7è en 
100 lliures i 8è en 200 estils 
d’Alex Varea.
En la segona jornada, el dia 
21, 1 medalla d’or en 100 m. 
esquena d’Esther Morillo i 2 
medalles de Bronze en 400 m. 
lliures i 400 m. estil de Bernat 
Esteban. I 4t. en 50m. lliures 
d’Esther i  en 100 m. papallona 
d’Alex, un 5è en 100 m. papa-
llona de Bernat i en 800 m. lliu-
res d’Esther.
En la tercera jornada, el dilluns 

22, 1  medalla de plata en 100 
m. papallona per l’Esther i 3  de 
bronze, 1 en 100 m. esquena i 
1. per Bernat i de 400 m. lliures 
per l’Esther. Un 5è. lloc en 200 
m. braça per l’Alex i dos 7ens: 
1 en 50m. lliures per l’Alex i en 
200 m. braça per en Bernat. 
I en la darrera jornada, dimarts 
23, 2 medalles d’or per l’Esther 
en 100 m. lliures i en 200 m 
esquena , 1 de bronze  en 200 
m. lliures per Bernat. També en 
200 m. papallona Bernat, Alex i 
Xavi Tort en unes consecutives 
4,5 i 6 posició respectivament. 
En 200m estil un 6è. Lloc per 
Bernat i un 8è lloc en 200 m. 
lliures per l’Alex. 

Absolut “B”, a partir de les 
16,30 h., les noies del CAI 
competiran amb els següents 
conjunts: C.A. Igualada - Llei-
da U.A. - Pratenc A.A. - C.A. 
Montornès - C.A. Canaletes - 
GEiE Gironí - U.A. Terrassa  i 
C.A. Nou Barris.          
D’altra banda, diumenge 11 de 
gener, a partir de les 16,30 h. 
tarda, serà el torn per a l’equip 
Absolut masculí  del CAI, que 
competirà  entre els 8 millors 
equips catalans  indoor:  F.C. 
Barcelona - A.A. Catalunya 
-  J.A. Sabadell - ISS L’Hospi-
talet - C.A. Igualada - C.A. La-
ietània Mataró - U.A. Terrassa 
i C.A. Montornès.
Els joves conjunts  absoluts 
masculí i femení del CAI Pe-
tromiralles, hauran de lluitar 
un any més enfront dels grans 
conjunts catalans d’aquestes 
categories, intentant assolir la 
millor classificació possible. 

El CAI disputa aquest cap de 
setmana el Campionat de 
Catalunya indoor a Sabadell

BÀSQUET / LA VEU

El passat 27 de desembre el 
Cadet Masculí “B” del Club 
Bàsquet Igualada va disputar 
un torneig de Nadal a Vic.
Els igualadins van derrotar la 
Salle Manresa per 58-22; el 
Parets de Vallès per 63-55, 

van perdre amb el Cerdanyola 
per 25-44 i amb el Cardedeu 
-el guanyador del torneig- per 
35-65. Van disputar el torneig 
en: Pol, David Cobos, Marçal, 
Quim, Òscar, José Luís, Marc, 
David Muñoz i en Jan que es 
va lesionar al primer partit.

El cadet B del CBI, en el torneig 
de Nadal de Vic
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TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora obre 
aquest cap de setmana la 
nova Programació Gener/
Maig 2015 amb El llarg di-
nar de Nadal, un clàssic del 
teatre nord-americà escrit el 
1931 pel reconegut dramaturg 
Thornton Wilder (guanyador 
de tres premis Pulitzer) i que 
ha portat a escena amb gran 
èxit de crítica i públic la com-
panyia La Ruta 40. Un dels 
èxits d’aquesta temporada.
Thornton Wilder és un clàs-
sic de la literatura i del teatre 
nord-americà del segle XX, 
juntament amb els altres tres 
grans autors de la seva ge-
neració, com Eugene O’Neill, 
Tennessee Williams o Arthur 
Miller. Les seves obres s’han 
representant amb gran èxit 
arreu del món. Ara, de la mà 
de la companyia La Ruta 40, 
podem veure a Igualada –des-
prés d’estrenar-se amb èxit i 
de fer una aplaudida tempo-
rada al Círcol Maldà de Bar-
celona- la posada en escena 
d’un dels seus textos més po-
pulars: El llarg dinar de Nadal. 
L’obra, amb un original engra-
natge teatral, ens mostra la 
història d’una nissaga familiar 
nord-americana a través de la 
celebració de 90 dinars de Na-

dal. A través d’aquesta histò-
ria, que se succeeix al voltant 
d’una taula, els espectadors 
són testimonis, a la vegada, 
dels canvis en els costums i 
hàbits d’una part de la socie-
tat americana en el canvi del 
segle XIX al XX, en una peça 
teatral singular, carregada 
d’humanitat, humor i tendresa. 
El seu director, Alberto Díaz, 
explica que amb aquesta obra 
“apostem un cop més per un 
teatre d’històries i d’actors, ar-
tesà i de petit format. I seguim 
investigant amb el tractament 
especial del temps escènic 
i l’atmosfera en els nostres 

muntatges”. A El llarg dinar de 
Nadal, la companyia La Ruta 
40 –que el 2013 van portar 
amb una molt bona acollida 
a la sala igualadina l’obra Fa 
una mica de soroll- “ juga de 
manera molt particular amb el 
pas del temps; amb un original 
mecanisme de concentració i 
acceleració del temps, l’es-
pectador veurà com passen 
per davant dels seus ulls qua-
tre generacions d’una família, 
a través de 90 dinars de Nadal, 
en poc més de 60 minuts de 
funció i sense cap tall” explica 
Alberto Díaz, tot afegint que “a 
cavall entre drama i comèdia, 

El Teatre de l’Aurora inicia una nova programació amb 
“El llarg dinar de Nadal”, un dels èxits de la temporada

El Llarg Dinar de Nadal és una 
reflexió sobre la condició hu-
mana, sobre la vida i la mort, 
la família, i la tragèdia eterna i 
quotidiana del pas del temps”. 
Josep Maria Ribaudí, membre 
de la Comissió de Progra-
mació del Teatre de l’Aurora, 
destaca que “amb una posada 
en escena molt intel·ligent, ve-
iem com els personatges van 
mudant i canviant de papers 
sense que res grinyoli, sense 
estridències, com la cosa més 
natural del món, suau com la 
seda”, afegint que es tracta 
d’una obra “molt recomanable, 
que val molt la pena”. 

Horari i venda d’entrades 
Les representacions d’El llarg 
dinar de Nadal tindran lloc 
divendres 9 i dissabte 10 de 
gener a les 21 h. i diumenge 
11 de gener a les 19h. Com és 
habitual, després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
15€ (adults) i 12€ (nens) es 
poden adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 19 
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

Un clàssic del teatre 
nord-americà, del 
prestigiós dramaturg
Northon Wilder que 
amb humanitat, hu-
mor i tendresa, reco-
rre la història d’una
família a través de 90 
dinars de Nadal.

Els Pastorets de 
Calaf: 90 anys de 
teatre popular, dilluns 
a l’AUGA

CULTURA / LA VEU

L’AUGA inicia el proper dilluns 
la programació del segon tri-
mestre amb una conferència 
a càrrec del calafí Antonino 
Mestres i en la qual es parlarà 
sobre els Pastorets de Calaf. 
Mentre que l’any que ve es 
compleixen 100 anys de l’es-
trena dels Pastorets de JOsep 
M. Folch i Torres el 2015 en 
farà 90 que aquesta obra es 
representa a Calaf. Iniciats en 
un vell escenari de fusta d’un 
antic Centre catòlic, Calaf ha 
fet seus els Pastorets i avui 
són representats en un teatre 
de grans dimensions i comodi-
tats, sense perdre, però, l’olor 
de molsa.
Com és habitual, la conferèn-
cia començarà a les 6 de la 
tarda al Teatre Municipal l’Ate-
neu.
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Catherine Marie-Agnès de Saint Phalle, altrament Niki 
de Saint Phalle, va néixer el 29 octubre de 1930 a 
Neuilly-sur-Seine, en el sí d’una acomodada família, 
filla de mare americana i de pare francès; que, arran 
d’un daltabaix econòmic, se’n va anar a viure als Es-
tats Units, en un apartament de Nova York. Uns anys 
més tard, després d’haver cursat els estudis primaris, 
va instal.larse a casa dels seus avis a Nova Jersey i, 
allí, va seguir estudiant en les escoles públiques de la 
zona. A l’any 1942, va tornar a Nova York, i va ingres-
sar a l’Escola Brearly on va descobrir les obres d’Ed-
gar Allan Poe i de Shakespeare, a més dels clàssics. 
Aquests coneixements li van obrir les portes de l’es-
cenificació teatral i també a escriure els seus primers 
versos, recopilats amb el títol de “La Plaga”.
Després de graduar-se a l’Escola secundària, i de ben 
joveneta, va entrar a treballar de model a les revistes 
Vogue, Harpers Bazaar i Elle, entre d’altres; tot debu-
tant en l’univers de la moda. Temps després, es va ca-
sar amb el músic Harry Mathews, un amic de la infàn-
cia; i amb ell van fixar la seva residència a Cambridge, 
Massachusetts, on va néixer la seva filla Laura.
El somni del seu marit de convertir-se en director 
d’orquestra fa que la família marxi dels Estats Units 
i es traslladi a París. A França, ella va exercir com a 
professora d’Art dramàtic. I en períodes de vacances, 
amb la seva filla, va començar a recórrer el país per a 
visitar les seves grans catedrals i conèixer el més gran 
nombre de galeries d’Art possibles; una vasta expe-
riència que hauria d’influir no massa tard en la seva 
creació, tot desplaçant-se dels escenaris. Tanmateix, 
un impàs en la seva salut mental, va obligar-la a de-
dicar moltes hores en la seva recuperació a l’Hospital 

CARMEL·LA PLANELL

Niki de Saint Phalle, una dona i artista no gens corrent 
psiquiàtric de Niça. I, d’aquesta llarga experiència te-
rapèutica en va sorgir la seva passió per la pintura: en 
aquell context va apropar-se a l’univers fosc de la bo-
geria i el de la curació, aprenent a transmetre els seus 
estats i sentiments de por, d’ira, d’eufòria o d’alegria, 
pinzellada rere pinzellada. Aquests van ser els primers 
passos de la seva carrera; una realització que aviat va 
integrar-la al grup de la Col·lecció d’Art Brut, de Jean 
Dubuffet. 
Més endavant, va tenir l’ocasió de reunir-se amb Hugh 
Weiss, qui es convertiria en el seu mentor i l’animaria 
a continuar pintant amb el seu estil autodidacta i tan 
personal. El 1955, després de ser mare d’un altre fill, 
durant un viatge a Espanya i   a propòsit de la desco-
berta de Gaudí, la seva vida artística va operar un canvi 
substancial. Així, a més de veure’s consolidada com a 
una important pintora -amb motiu de l’èxit de les seves 
exposicions- la coneixença d’un ventall de figures del 
món de l’Art va animar-la a crear el seu parc propi d’es-
cultures, concebut amb tots els símbols de les cartes 
del Tarot que va anomenar “Jardí del Tarot”. 
A mitjan 1961, mentre es feia famosa amb l’Exposició 
“Els trets”, una creació pictòrica derivada de fer esclatar 
tubs plens de color amb un rifle de foc resulta ser  una 
novíssima forma de pintar, una revolució en els con-
ceptes de l’escena, que li concedeix un salt a la fama a 
nivell mundial. A continuació, un seguit d’obres mestres 
com: “Les noies”, “L’àngel protector”, “La Lluna” o “Cí-
clop” l’acompanyen pels camins internacionals d’una 
pintura que trenca amb tots els tòpics, bo i  rebutjant 
els valors conservadors i puritans de la contemplació 
artística; mostrant  de retruc el seu tarannà anàrquic i 
la seva valentia a no permetre’s de ser confinada com 

a dona. 
En aquest sentit, des-
prés d’un període en què 
va explorar els diferents 
rols de la condició feme-
nina, i fer unes  “nines” 
de mida natural, com 
núvies i mares donant 
a llum –confeccionades 
amb guix sobre una es-
tructura de filferro i joguines de plàstic, i  pintades de 
color blanc; va derivar la seva expressió artística en-
vers una proverbial i transgressora concepció de la 
dona, que va anomenar “Nanes”, unes formes amb 
posat lliure, fetes de paper maixé, fil, i teixit de poliès-
ter, que ella va considerar com al seu alter ego mu-
tant. Eren tot allò que ella no era: grosses, ridícules i 
vulgars, i els seus caps minúsculs i el seu cos enorme 
semblaven ser una metàfora del què ella considerava 
el perfil de la dona objecte del desig sexual. 
A París, a més de la font d’inspiració que li atorgar el 
Musée d’Art Moderne, comparteix el seu art amb Jean 
Tinguely, amb qui s’hi casaria al 1971, un cop  divorci-
ada de Harry Mathews. Al cap d’uns anys, la mort sob-
tada d’en Jean Tinguely, va abocar-la a tirar endavant 
un projecte comú: la fundació del Musée Tinguely; a 
la vegada que va involucrar-se amb l’Associació per a 
la prevenció de la SIDA, conjuntament amb el seu fill. 
D’aquesta artista incansable, del 1992 data la seva úl-
tima obra “L’Arbre aux serpents”. I,  des de l’any 1994, 
l’amenaça d’un càncer la condueix a traslladar-se a 
Califòrnia on seguiria pintant i esculpint fins el dia de la 
seva mort, el 21 de maig de 2002.

Entre nosaltres
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El Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada posa a la venda 
preferent els seus abona-
ments a partir de dimecres, 7 
de gener, que permeten pre-
senciar cinc espectacles al 
preu de 50 euros. La venda es 
fa al Punt de Difusió Cultural i 
Turística, situat al carrer Gar-
cia Fossas, 2. Es poden reser-
var per telèfon trucant en l’ho-
rari d’oficina al 93 801 91 16 
o escrivint a turisme@aj-igua-
lada.net. Els horaris de venda 
són de dimarts a divendres, de 
19 a 21h, i dissabtes i diumen-
ges, d’11 a 14 i de 18 a 21h. 
Els festius laborables el servei 
romandrà tancat. Aquest ser-
vei no aplica cap taxa.
Les obres abonables de la 
temporada de gener a maig 
de l’Ateneu s’enceten el pro-
per divendres, 16 de gener, 
amb Llibert, Premi de la crítica 
Serra d’Or de teatre 2014 i dos 
premis Butaca 2014. El 7 de 
febrer es presentarà L’última 
trobada, amb l’actor de doblat-
ge Jordi Brau i l’actriu Rosa 
Novell, premi honorífic Anna 
Lizaran dels Premis Butaca 
2014. El dissabte, dia 21 de 

març, arriba Pensaments se-
crets, amb Àlex Casanovas i 
Mercè Pons. El 2 de maig, torn 
per a l’obra Fedra, amb Emma 
Vilarasau Mercè Sampietro, 
Lluís Soler, Xavier Ripoll, Jordi 
Benacolocha, Queralt Casa-
sayas i Gemma Martínez. I, el 
diumenge 17 de maig, Alberto 
San Juan presenta el monòleg 
Autorretrato de un joven capi-
talista español .
Pel que fa a la música, l’òpera 

arribarà d’una manera diverti-
da el dissabte, 11 d’abril, amb 
l’espectacle Trilogia Mozart-
Così fan Dei Furbi. El dia 31 
de gener Clara Peya Rigolfas 
presentarà el seu disc esPIral, 
un homenatge a Josefina Ri-
golfas. El 25 d’abril, coincidint 
amb el Dia Internacional de la 
Dansa, l’Escola de Dansa del 
Consell Comarcal i l’Orquestra 
Terres de Marca presentaran 
Els tres mosqueters i, el dis-

El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada posa a la venda 
els abonaments per a la nova temporada de gener a maig

sabte 9 de maig, serà el torn 
del Ballet Carmen Roche amb 
l’espectacle Timeless. De Pe-
tipa a Nacho Duato.
La venda d’entrades en ge-
neral per a cada espectacle 
serà a partir del diumenge, 11 
de gener, a la taquilla del tea-
tre i, a partir del dilluns 12 de 
gener, estaran disponibles al 
servei de venda on-line www.
ticketea.com.

MÚSICA / LA VEU

SAGRADA FAMÍLIA I APERI-
TIU NADALENC
La Coral va participar el diu-
menge 28 de desembre a 
l’església de la Soledat, en els 
cants de la missa de la festa 
de la Sagrada Família, sota 
la direcció de Coni Torrents i 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Maite Torrents. Va pre-
sidir aquesta Eucaristia Mn. 
Josep Massana i fou a inten-
ció de l’Associació de la Visita 
Domiciliària.
A la sortida com és tradicio-
nal els cantaires es reuniren 
a l’Hotel Canaletas per a ce-
lebrar un complert aperitiu 
nadalenc que acabà amb un 
concurs de nadales i un brin-
dis per acomiadar l’any.

FESTA DEL NINOU
Per al dijous dia 1 de gener la 
Coral va solemnitzar com és 
habitual, l’ofici de primer d’any 
a la basílica, presidit per Mn. 
Josep Massana, acompanyat 
de Mn. Pere Roig. La direcció 
fou de Coni Torrents i l’acom-
panyament de l’organista Lluís 
Victori.

Concerts nadalencs 
de la Coral de Santa 
Maria
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El proper dissabte 17 de gener 
el cinema del Casal de Tous 
preestrena la peŀlícula Ca-
mino a la escuela, de Pascal 
Plisson.
Es tracta d’un documental que 
narra la història real i extraor-
dinària de quatre nens, herois 
quotidians -Jackson, Carlitos, 
Zahira i Samuel- que s’han 
d’enfrontar diàriament amb 
una multitud d’adversitats i 
perills per arribar a l’escola. 
Aquests nens viuen en quatre 
punts molt distants de la Ter-
ra, però comparteixen les ma-
teixes ganes d’aprendre i són 
conscients que només l’edu-
cació els obrirà les portes a un 
futur millor.
Camino a la escuela és una 
pel·lícula que desborda opti-
misme i esperança en un fu-
tur, on per Jackson, Carlitos, 
Zahira i Samuel tot és possible 

amb coratge, predeterminació 
i esforç. Segons el director del 
film Pascal Plisson, “el viatge 
d’aquests nens no és només 
un veritable viatge físic, sinó 
també un viatge espiritual, un 
viatge interior que els permet 
sortir de l’etapa de la infàn-
cia per convertir-se en adults. 
Aquest és el veritable tema de 
la pel·lícula “.
L’Organització de Nacions 
Unides per a l’Educació, la Ci-
ència i la Cultura (UNESCO) 
patrocina el film Camino a la 
escuela el que representa el 
nivell més exclusiu de suport 
que atorga la Comissió Naci-
onal.
La Veu de l’Anoia organitza 
un autocar per anar al Cinema 
de Tous a veure la peŀlícula i 
les primeres 20 persones que 
vinguin a la redacció podran 
aconseguir una entrada per 
veure aquesta preestrena en 
exclusiva.

El cinema de Tous preestrena 
el film “Camino a la escuela”

CULTURA / LA VEU

El passat 22 de desembre 
va tenir lloc a la Biblioteca 
d’Igualada, el lliurament dels 
premis del XXIV concurs de 
pessebres d’Igualada, orga-
nitzat per l’Associació de Ve-
ïns del Barri de Santa Cateri-
na, Carme i Travessies amb 
el suport de l’IMC de l’Ajun-
tament d’Igualada.
El jurat estava format per 
membres de l’Associació del 
Veïns del Barri de Santa Ca-
terina i va visitar els diferents 
llocs on hi havia els pesse-
bres que s’havien presentat 
a concurs. Aquest any per 
problemes informàtics amb 
la pàgina web des de la Jun-
ta de Veïns es lamenta que 
alguna butlleta d’inscripció 
no va arribar a mans dels 
membres del Jurat, pel que 
es demana disculpes a tot 
aquell que va enviar la butlle-
ta a través de la pàgina web i 
no va ser visitat pel Jurat.
Aquest any s’ha presentat 
a concurs 28 pessebres, al-
guns d’ells molt originals, 
com els fets dins d’unes 
peixeres, fets dins ampolles 
d’aigua buides, un pessebre 
en miniatura fet amb plas-
tilina, pessebres fets amb 
Playmobil, una composició 
feta per dos pessebres una 
reproduint el pessebre tradi-
cional i l’altre traslladant-ho a 
una situació actual, etc...
També hi havia pessebres 
tradicionals, alguns fets amb 

la il·lusió dels mes petits, al-
tres fets per joves o conjun-
tament amb els avis que sa-
ben transmetre la tradició als 
nets, alguns pessebres amb 
les figures fetes de forma ar-
tesanal, tots ells reproduint el 
caliu de les festes de Nadal.
El Jurat ho ha tingut difícil 
per decidir els guanyadors 
de cada categoria, finalment 
els guanyadors d’enguany 
van ser en la categoria de 
Grup Infantil, l’Escola Maris-
tes d’Igualada, categoria de 
Grup d’Adults, el Casal As-
sociació de la Gent Gran, ca-
tegoria de Pessebres Popu-

Pessebres de tota mena han participat 
al XXIV Concurs de Pessebres d’Igualada

lars, el senyor Ignasi Ferrer, 
en la categoria de Pessebres 
Infantils, la Fiona Regordo-
sa, i es va fer una menció 
especial a les Dones de les 
Tardes del Dimecres pel pes-
sebre amb crítica social, amb 
el tema “Una casa per tot-
hom, prou desnonaments”.
Des de la Junta de l’Asso-
ciació de Veïns s’agraeix a 
tothom la seva participació, 
i animem ja des d’ara a tot-
hom a participar en l’edició 
de l’any vinent que estarà 
ple de sorpreses perquè serà 
al XV Edició del Concurs de 
Pessebres.

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



Dubrovnik, una bella ciutat medieval teixida de pedra
Certament és una opinió prou consensuada que, a Dubrovnik 
has d’arribar-t’hi –sempre que et sigui possible- per via maríti-
ma, des de la veïna península italiana. La seva sensual obertu-
ra a l’Adriàtic, amb el seu embolcall d’uns discrets pujols  que 
et deixen endevinar les encrestades serralades dels llunyans 
Balcans, et regala una magnífica estampa d’una de les més en-
cisadores ciutats croates; aquella que atresora dins de les se-
ves fortificades muralles més de mil anys d’història. El seu port, 
davant dels teus ulls, apunta a ser tot un luxe per a segrestar 
incomptables instantànies d’aquella joia d’altres èpoques que 
és la ciutat. Emmirallant-se davant d’unes a tothora calmoses 
aigües, a l’abric dels vents, aquest incomparable recinte por-
tuari se’t descobreix com a un dels racons de l’Adriàtic d’una 
secular activitat marinera i comercial, i d’un incansable batec 
humà.
Amb una història que veu els seus orígens com a un illot for-
tificat, amb descendents de pobles llatins que hi van crear un 
primer hàbitat autòcton per allà el segle VII, Dubrovnik va es-
criure les pàgines de la seva memòria arran de la construcció 
de la seva muralla -que a l’entorn d’un braç de mar es dibuixa-
va paradoxal i semblantment a un illot, a la manera d’un segon 
enclavament en el sí de la península balcànica; atorgant-se el 
privilegi d’una posició summament estratègica i prodigiosa-
ment apta per al trànsit marítim. Més endavant, a tombants 
del segle XIII, aquells dos assentaments originaris van unir-se 
en l’aposta comuna de fer realitat una planificació urbanística 
rigorosa, en el sentit que la vella vila medieval anés guanyant 
la identitat de la modernitat amb l’esplendor i la puixança de 
la seva flota que, al seu temps, es convertia en un dels rivals 
més temuts de la gloriosa Venècia. D’aquells dies n’és un tes-
timoni capital la pròpia realització arquitectònica que s’inscriu 
en una magnífica trama urbana -única al món- que l’apropava 
amb escreix als valors de l’Europa occidental. Si bé en èpoques 
pròsperes, Dubrovnik va ser víctima d’un terratrèmol i també 
de la violenta invasió napoleònica, aquells infortunis en cap 
cas poden equiparar-se a la devastació de la recent Guerra 
dels Balcans; que, en els anys 90, va seguir a la desintegració 
de l’antiga Iugoslàvia. Al capdavall sembla un miracle que 
aquest cabdell històric hagi sabut reeixir d’un passat tan tur-
bulent per a preservar el seu imponent patrimoni urbà.
Gairebé d’un cop d’ull t’adonaràs que tot el pòsit del seu pas-

sat queda tancat per aquesta gran muralla, construïda entre els 
segles XIII i XVI, de prop de dos quilòmetres i   vint-i-cinc metres 
d’alçària per sis més de gruix; guarnida amb forts, bastions i to-
rrasses que, si abans defensaven la ciutat, avui són autèntics re-

clams fotogràfics. Un passeig per les seves altures et descobreix 
una superba panoràmica de cúpules i sostres de teula vermella, 
mentre que als seus peus apareix un entrellat compacte i uni-
forme de patis i estrets carrerons que quasi sense voler van a 
donar a l’Stradun, el carrer principal que secciona en dues parts 
el nucli antic. Però, pas a pas, l’espessor d’aquesta espectacular 
fortificació no escatima la teva mirada atenta al valor testimo-
nial d’uns esvelts perfils d’edificis públics, civils i religiosos, que 

es remunten als signes estètics de períodes sobirans i llueixen 
orgullosament la seva provocadora monumentalitat, en el que 
certificaràs com a un insigne museu a l’aire lliure.
A peu pla, des de la façana marítima, Dubrovnik se’t presenta 
avançant-se al mar,  bellament vestida en el seu interior a per 
un pla urbanístic d’una potent inspiració barroca en la majoria 
dels edificis  més representatius. Ingressar ciutat endins és fer-
te teus uns escenaris realment captivadors de carrers i carre-
rons, que són mereixedors d’un capítol a part. 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Un passeig per les ciutats de l’antiga Europa de l’Est, 1.Arquitectures i veïnatges
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Com és tradicional la Scho-
la Cantorum durant aquest 
passat mes de desembre ha 
interpretat en diversos llocs 
el seu programa nadalenc, 
compost d’un recull d’obres 
polifòniques i populars de 
Nadal, totes elles amb arran-
jaments realitzats pels direc-
tors i coŀlaboradors que ha 
tingut la coral: Joan Just, Jo-
sep M. Oriol, Joan Paradell, 
Leo Massó i Lluís Victori, 
presentades amb comentaris 
poètics per Antoni Miranda, 
cantaire de la coral.
Es varen iniciar aquestes ac-
tuacions el passat dijous dia 
16, a la Llar del Sant Crist i 
també a continuació a la Re-
sidència Pare Vilaseca, llocs 
on la coral hi actua des de fa 
anys.
També el divendres dia 19 la 
coral cantà aquest programa 
a l’Hospital d’Igualada da-
vant el majestuós arbre de 
Nadal instaŀlat al vestíbul, 
oferint als malalts i al perso-
nal d’aquest lloc aquest es-
perit nadalenc.

El passat dimecres dia 24, 
amb l’assistència a la Missa 
del Gall a mitja nit a l’església 
del Castell de Rubió solem-
nitzant l’Eurcaristia i també 
en la interpretació d’obres de 
Nadal. A pesar de l’horari i la 
temperatura d’aquest temps 
hi varen assistir molts fidels 
de les rodalies. A la sortida 
vàrem gaudir tots de les tra-
dicionals coques de Nadal 
amb torrons i generós cava, 
obsequi de les autoritats or-
ganitzadores.

Cantades de Nadal de la Schola Cantorum

I finalment, el diumenge dia 
28, la Schola es desplaçà a 
Montmaneu i en el local de la 
Sala es va interpretar aquest 
concert nadalenc i del que 
vàrem rebre comentaris molt 
favorables del públic assis-
tent.
Aquestes actuacions anaren 
a càrrec de la direcció de 
Josep Miquel Mindan i Pol 
Pastor i l’acompanyament a 
l’orgue també per Pol Pastor, 
M. Teresa Roig i Jorgina Mi-
randa.

MÚSICA / LA VEU

El petit Owen, fill d’una família 
igualadina, pateix amb només 
dos anys una malaltia greu, 
una extròfia-epispadias màxi-
ma severa, una cavitat a la pa-
ret abdominal que afecta greu-
ment el seu sistema urinari. És 
una afecció poc habitual, que 
pateixen un de cada tres-cents 
mil nens, però el cas de l’Owen 
és encara més singular perquè 
actualment és l’únic nen a Ca-
talunya que la pateix en el seu 
grau màxim.
El petit Owen ja ha estat sot-
mès a 16 operacions  i ara la 
família treballa per aplegar els 
75.000 euros que permetin sot-
metre l’Owen a una intervenció 
definitiva al Johns Hopkins 
Children’s Center de Baltimo-
re, als Estats Units, un hospi-
tal especialitzat en operacions 
d’aquest tipus. Ho fan, a més, 
a contrarellotge, perquè l’edat 
indicada per a dur-les a terme 
se situa als dos anys de vida 
de l’infant. Una operació es-
sencial perquè el petit Owen 
pugui tenir una vida normal i 

créixer feliç.
Dins dels actes per recaptar  
els fons necessaris el pròxim 
dissabte 10 de gener a les 
23:30h a la taverna Nits de 
Taverna d’Igualada hi haurà 
l’actuació benèfica de l’Enya 
Del Bello (germana de l’Owen) 
acompanyada del músic igua-
ladí Quico Tretze. L’entrada 
al concert valdrà 3 euros que 
aniran integrament a la recapta 
per l’operació.
L’Enya del Bello és una jove 
cantant amb molt de talent i 
aquest dissabte ens oferirà, 
acompanyada de Quico Tret-
ze a la guitarra, un repertori 
de versions que anirà des de 
l’Adele a Guns n Roses.
Durant tot el mes de gener hi 
ha actuacions cada dissabte 
nit al Nits de Taverna per re-
captar diner, les dates són:
17 de gener: Primo Zon
24 de gener: Dabeat
31 de gener: Pribiz
Podeu  trobar més informació 
sobre el cas i fer donacions a la 
web oficial: www.ajudalowen.
org

Concert solidari per a l’Owen 
al Nits de Taverna
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TEATRE
- Igualada 
“El llarg dinar de Nadal”, a càr-
rec de la Rut 40. Un clàssic ple 
d’humanitat, humor i tendresa, 
que recorre la història d’una fa-
mília a través de 90 dinars de 
Nadal.
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

DISSABTE 10

MÚSICA
- Igualada 
Tradicional Concert de Reis de 
la coral infantil Verdums.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE
- Igualada 
“El llarg dinar de Nadal”, a càr-
rec de la Rut 40. Un clàssic ple 
d’humanitat, humor i tendresa, 
que recorre la història d’una fa-
mília a través de 90 dinars de 
Nadal.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CONCERT SOLIDARI
- Igualada 
Concert solidari en favor del 
petit Owen amb l’actuació 
d’Enya del Bello i Quico Tretze.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit al 
Nits de Taverna.

DIUMENGE 11

TEATRE
- Igualada 
“El llarg dinar de Nadal”, a càr-
rec de la Rut 40. Un clàssic ple 
d’humanitat, humor i tendresa, 
que recorre la història d’una fa-
mília a través de 90 dinars de 
Nadal.
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. Darrera representació 
d’enguany.
Diumenge a 3/4 de 12 del mig-
dia al Teatre Municipal l’Ateneu.

ELS PASTORETS

- Calaf 
Nova sessió dels Pastorets ca-
lafins.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda 
al Casal de Calaf.

FIRA DEL CAMÍ RAL
- Vilanova del Camí 
Vilanova del Camí viu la seva 
Fira d’hivern més important 
amb activitats durant tot el dia.
Diumenge durant tot el dia a Vi-
lanova del Camí.

DILLUNS 12

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Antonino Mestres. Els Pasto-
rets de Calaf. 90 anys de tea-
tre popular”. Organitzada per 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu. 

DIMARTS 13

CINEMA EN VERSIÓ ORIGI-
NAL
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Cry 

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

Freedom”, basada en la novel.
la de Donald Woods que es co-
mentarà en el club de lectura 
en anglès.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA
- Igualada
Xerrada a càrrec dels Mossos 
d’Esquadra sobre “Internet se-
gura. Les xarxes socials”.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre a 
la sala de socis de l’Ateneu.

DIMECRES 14

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ
- Igualada
Club adreçat a persones que 
vulguin practicar la lectura en la 
nostra llengua i conèixer l’obra 
d’autors catalans. Lectura de 
llibre “La tieta Mame” de Pa-
trick Dennis.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 15
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MÚSICA
- Igualada
Concert a càrrec de David 
Mengual, Giulia Valle, Dani Do-
minguez + Joan Mas.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues

DESCOBREIX LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL
- Igualada
Taller per descobrir els recur-
sos de la web de la Xarxa de 
Biblioteques.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
- Igualada
Nova sessió del pantalla Ober-
ta amb la projecció de la peŀlí-
cula “La vida útil” de Federico 
Veiroj.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

RUSQUICONTES
- Piera
Sessió de l’hora del conte en 
petit format a càrrec de la com-
panyia La mama i la padrina.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

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.

INTERIORISME-EXTE-
RIORISME
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.

MATÈRIA AMB LLUM I 
FORMA
Lourdes Busquets
Mirar. Mirar de veritat i copsar 
una realitat sense límits i tras-
lladar-la als quadres.
Del 13 de gener al 14 de març 
al Punt de lectors de la Bibliote-
ca 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.

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.

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 COM-
PROMÈS
El 30 de gener es commemora 
la mort de Mohandas Karamc-
hand Gandhi.
Del 2 al 31 de gener a la Biblio-
teca de Piera.

D ’ I L . L U S T R A D O R S : 
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.

OLIS I PASTELS
Montserrat Garcia
La capelladina Montserrat 
Garcia ofereix les seves obres, 
olis i pastels en què destaca la 
vivesa dels colors.
De l’11 al 25 de gener a la sala 
municipal d’exposicions de la 
Pobla de Claramunt.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
DELICTES IMAGINARIS (1984) Amb Harvey Keitel i Fairuza Balk.
LA TIA TULA (1964) Basada en la novel·la de Miguel de Unamuno
SIN NOVEDAD EN EL FRENTE (1930) Basada en la novel.la d´Erich Maria Remarque
VELLUT BLAU (1943) Suggerent i misteriosa. Realitzada per David Lynch
AMADEUS (1985) Retrat sobre Mozart, Salieri i el seu temps.
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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



El racó del Cineclub •  El amor es extraño

R.F.-

Avui divendres, a 2/4 d’11 i 
també diumenge a les 6 de la 
tarda, al Teatre de l’Ateneu, el 
Cineclub projecta la coproduc-
ció francesa-nord-americana 
de 2014 El amor es extraño, 
dirigida per Ira Sachs. 
El 2001, a Nova York es va 
legalitzar el matrimoni homo-
sexual. Això sembla una bona 
notícia per a George i Ben, 
que són parella des de fa gai-
rebé quaranta anys. Però el 
seu casament propiciarà que 
a George l’acomiadin de l’es-
cola catòlica on exerceix de 
professor. La disminució sob-
tada dels ingressos obligarà 
la parella a deixar el seu pis 
de Manhattan i separar-se, 
almenys momentàniament. 
Ben es trasllada a casa del 
seu nebot a Brooklyn i George 

se’n va a viure amb una pare-
lla de policies també gais. La 
nova situació posarà en perill 
la seva relació de parella que 
semblava tan consolidada.
El amor es extraño és una de-
núncia contra una societat in-
tolerant i les seves paradoxes, 
però també és una tragicomè-
dia molt lúcida que aborda els 
problemes de relació dels qui 
s’apropen a la tercera edat 
-per als protagonistes, una 
condició quasi tan determinant 
com la seva opció sexual-. 
I trobem un aŀlicient afegit en 
la tasca interpretativa dels dos 
protagonistes, els veterans Al-
fred Molina (Ábrete de orejas i 
Spiderman 2)  i  John Lithgow 
(En los límites de la realidad, 
La fuerza del cariño, En nom-
bre de Caín); els acompanya 
la sempre encantadora Marisa 
Tomei (Sólo tú, El luchador). 
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Amor en entredit

R.R.-

Des de fa més de quaranta 
anys, el fotògraf brasiler Se-
bastião Salgado recorre els 
continents captant els rostres, 
els drames personals, els con-
flictes coŀlectius i la mutació 
social de la humanitat. Testi-
moni de grans esdeveniments 
polítics i socials (Ruanda, Bra-
sil, Etiòpia, els Balcans...) que 
han marcat la nostra història 
recent: conflictes armats, ge-
nocidis, sequeres, fam, epi-
dèmies de còlera, grans èxo-

Testimoni de vida i mort
Estrena a Tous •  La sal de la Tierra

des, etc. Una vegada i altra, 
Salgado emprèn camí cap a 
territoris verges amb grandio-
sos paisatges, descobrint un 
món desconegut per a gairebé 
tothom. De vegades, un món 
inhòspit i perillós. El seu fill 
Juliano, qui l’acompanyar en 
les seves últimes travessies 
continentals, i Wim Wenders, 
cineasta alemany de llarga 
trajectòria professional, com-
parteixen amb nosaltres la 
mirada i els coneixements de 
Salgado sobre el món i la vida 

dels distints habitants del pla-
neta. 
Fabulós relat humà, social, an-
tropològic i etnogràfic, aquesta 
esplèndida i excepcional peŀlí-
cula, La sal de la Tierra  s’ha 
pogut veure en alguns pocs 
cinemes catalans. Ara tenim 
ocasió de veure-la a l’Anoia. 
Que cap afeccionat al cinema, 
a la fotografia i als coneixe-
ments universals se l’hauria 
de perdre. Premi especial del 
Jurat en el darrer Festival de 
Canes. Merescudíssim. 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



YELMO CINES ABRERA 3D

EL AMOR ES EXTRAÑO
Estats Units. Drama. D´ Ira Sachs. Amb John Lithgow, Alfred Molina, 
Marisa Tomei i Darren Burrows. Quan en 2011 es legalitza a Nova York 
el matrimoni homosexual, Ben i George, que porten 39 anys junts, 
decideixen casar-se. Poc després, acomiaden George sense cap explicació 
de l´escola catòlica on ensenyava música i perden el seu pis a Chelsea. 
Una parella gai de policies acull George, i Ben es va a viure a casa del seu 
nebot a Brooklyn.  

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.

LA SAL DE LA TIERRA
Alemanya-Brasil. Documental. De Wim Wenders i Juliano Salgado. Al llarg 
de la seva vida,  el fotògraf Sebastiâo Salgado ha recorregut el món amb 
l´idea de captar la llum dels continents, el drama dels conflictes i l´anima 
de les persones. Ho ha aconseguit, però finalment ha deixat de tenir fe en 
la raça humana. Se sent decebut per l´odi, les guerres i els genocidis dels 
humans. Premi especial del Jurat en el darrer Festival de Canes. 

BIRDMAN
Estats Units. Comèdia molt peculiar. D´ Alejandro González Iñárritu. AMB 
Michael Keaton, Emma Stone i Edward Norton. Després de fer-se molt 
famós interpretant a in valerós superheroi, un actor tracta de donar-li un 
canvi a la seva vida. Intentarà recuperar la família i es prepara per l´estrena 
d´una nova obra a Broadway.  

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 FURY  
Dv.: 19:30/22:15
Ds.: 16:45/19:30/22:15
Dg.: 11:45/16:45/19:30/22:15
Dll a Dj.: 18:30/21:30

2 HOBBIT (12 anys) 
Dv.: 19:00
Ds.: 16:00/19:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00
Dll a Dj.: 18:15
2 EXODUS (12 anys) 
Dv. a Dg: 22:00
Dll a Dj.: 21:15

3 DORAEMON en català (apta) 
Dg.: 11:40
3 DORAEMON (apta) 
Ds. i Dg.: 16:15
3 DIOS MIO, PERO QUE HEMOS 
HECHO (apta) 
Dv a Dg.: 18:20/20:20/22:20
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

4 PADDINGTON (apta)
Dv.: 18:00/20:15
Ds.: 15.40/18:00/20:15
Dg.: 12:00/ 15.40/18:00/20:15
Dll a Dj.: 17:40/19:35
4 COMO ACABAR CON TU JEFE 2 
(12 anys) 
Dv a Dg.: 22:15
Dll a Dj.: 21:30

5 BIG HERO 6 3D ( (apta)
Dg: 11:50
5 BIG HERO 6 en català ( (apta)
Ds i Dg: 15:30
5 BIG HERO 6 ( (apta)
Dv. a Dg: 17:45/20:00
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Dll a Dj.: 18:00
5 INVENCIBLE ( 12 anys)
Dv a Dg: 22:05
Dll a Dj.: 20:30

6 BIRDMAN (16 anys)
Dv. i Ds: 17:40/20:05/22:25
Dg.: 12:10/17:40/20:00
Dll a Dj.: 18:20/20:45

7 MORTADELO Y FILEMON (7 
anys)
Dg: 11:55
7 LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR (apta)
Ds i Dg.: 15:50
7 EL CLUB DE LOS 
INCOMPRENDIDOS (apta)
Dv a Dg.: 17:50
Dll a Dj.: 17:30
7 EL SEPTIMO HIJO (12 anys)
Dv a Dg.: 20:10/22:20
Dll a Dj.: 19:45/21:50

8 NOCHE EN EL MUSEO 3 (apta)
Dv.: 18:00
Ds.: 16:00/18:00
Dg.: 12:05/16:00/18:00
Dll a Dj.: 18:40
8 THE IMAGINATION GAME (7 
anys)
Dv a Dg: 20:00/22:30
Dll a Dj.: 21:00

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
EL AMOR ES EXTRAÑO
Divendres: 22:30 (versió original 
subtitulada)
Diumenge: 18:00 (versió dobla-
da)

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 51 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
RASTRES DE SÀNDAL (apta) 
Diumenge: 18:00
LA SAL DE LA TIERRA (7 anys) 
Gran premi del jurat del 
Festival de Cannes 2014
Diumenge: 19.45
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Els mags vinguts d’orient, 
després del seu llarg viatge 
guiats per l’estrella, van tro-
bar Jesús, la meta del seu 
camí, en braços de Maria. 
Ells van fer aquest llarg vi-
atge perquè volien presen-
tar-li el seu homenatge com 
a rei dels jueus, acabat de 
néixer. El trobament amb 
Jesús els va omplir d’ale-
gria: l’alegria de la recerca 
aconseguida i l’alegria del 
qui rep més del que espera. 
No podia ser d’altra manera. 
El qui es troba amb Jesús, 
troba la joia autèntica! En el 
moment del seu homenat-

ge l’evangelista Mateu ens 
diu: Entraren tot seguit a la 
casa, veieren el nen amb Ma-
ria, la seva mare i, prostrats 
a terra, li presentaren el seu 
homenatge. Van obrir llavors 
les seves arquetes per oferir-
li presents: or, encens i mir-
ra (2,11). L’homenatge que 
aquells mags van fer a Jesús 
va, però, més enllà del sim-
ple reconeixement; pren les 
característiques de l’adoració 
pròpia de la divinitat: es van 
prosternar, van posar-se de 
genolls. La realitat de la po-
bra estança i de la humil famí-
lia contrasta clarament amb 

aquest gest. Aquells mags, 
amb la seva actitud de posar-
se de genolls davant d’aquell 
infantó, van expressar la seva 
voluntat de situar-se en un 
pla inferior al d’aquell infant 
a qui volien tributar un reco-
neixement. En aquest gest 
expressen el reconeixement 
de la divinitat de Jesús.
Les ofrenes dels mags a Je-
sús manifesten també qui és 
aquest infant en braços de 
Maria, la seva mare. Deixem-
nos guiar en la reflexió per 
un autor cristià dels primers 
segles: «Amb aquestes pre-
sents els gentils expressaven 

ROMÀ CASANOVA

Or, encens i mirra

Bisbe de Vic

la seva confessió de qui és 
Crist i significaven el compli-
ment de la profecia d’Isaïes, 
que diu: “Tots vénen de Sabà 
portant or i encens i cantant la 
grandesa del Senyor” (60,6)... 
En reconèixer-lo com a rei, 
oferiren la primícia exquisida 
i preciosa del temple: l’or que 
guardaven.
Per entendre que era de na-
turalesa divina i celestial, ofe-
riren encens perfumat, forma 
d’oració autèntica, oferta com 
a suau olor de l’Esperit Sant. I 
en reconeixement que la seva 
naturalesa humana rebria se-
pultura temporal, oferiren mir-

Joan Espinalt Molgosa
Ja fa cinc anys que ens vas deixar,

però nosaltres seguim recordant-te i 
t’estimarem sempre.

La teva família
 
La missa que es celebrarà a Òdena el dia 15 de 
febrer de 2015 a les 12,15 serà pel seu record.
 

Òdena, gener 2015

5è aniversari 

ESGLÉSIA / LA VEU

Del 16 al 20 de març s’ha pro-
gramat un pelegrinatge dioce-
sà amb motiu de l’Any Teresià 
que s’està celebrant pel cin-
què centenari del naixement 
de santa Teresa d’Àvila.

Programa
El primer dia se sortirà de Ri-
poll, Vic, Manresa i Igualada.
Es visitarà el monestir carme-
lita de Sòria i a la tarda arriba-
rem a una de les ciutats més 
encisadores d’Espanya: Àvi-
la. Allotjament en un hotel al 
centre històric.

El segon dia estarà dedicat a 
conèixer els llocs més impor-
tants relacionats amb la vida 
i obra de santa Teresa: la ba-
sílica de Sant Vicenç, la part 

Pelegrinatge diocesà seguint la ruta de santa Teresa

ra.»
L’Església en l’avui de la 
seva litúrgia diu: «Avui ja no 
us oferim or, encens i mirra, 
sinó que amb els dons que 
hem presentat proclamem, 
immolem i mengem nostre 
Senyor Jesucrist» (Oració 
d’ofrenes. Missa d’Epifania).
Crist mateix és l’ofrena nos-
tra al Pare. I amb ell ens 
hem d’oferir nosaltres. Que 
la nostra vida sigui homenat-
ge i reconeixement d’amor a 
Jesús, el Fill de Déu, el nos-
tre rei i el nostre Déu, nascut 
per a rescatar-nos del poder 
del pecat i de la mort.

est de la muralla, la catedral i 
la casa natal en el convent de 
Santa Teresa. A la tarda es vi-
sitarà el convent de l’Encarna-
ció i el convent de Sant Josep.
Durant la tercera jornada es 
visitarà Alba de Tormes, a 80 
km d’Àvila. Allà es visitarà el 
monestir de l’Anunciació de 
Nostra Senyora de les Car-
melites Descalces, fundat per 
santa Teresa. Es tracta d’una 
vila ducal amb el castell dels 
ducs d’Alba. Es visitarà el Mu-
seu Camelità i després ens 
dirigirem a Salamanca, on 
dinarem en un restaurant lo-

cal. A Salamanca es visitarà 
la casa de santa Teresa i, no 
cal dir-ho, la plaça Major de 
la ciutat, un dels monuments 
més importants del barroc. 
S’admirarà la cèlebre Casa de 
las Conchas, la Clerecía, l’edi-
fici de la Universitat Pontifícia i 
les dues catedrals de la ciutat.
El quart dia ens traslladarem a 
Medina del Campo, on santa 
Teresa va fundar el monestir 
de Sant Josep. A la tarda ani-
rem a una de les ciutats més 
emblemàtiques de Castella: 
Burgos. Allà es visitarà el con-
vent carmelita de Sant Josep 

i Santa Anna, així com l’es-
glésia de Sant Gil. Aquella nit 
dormirem a Burgos.
El darrer dia es completarà la 
visita a Burgos amb la catedral 
i s’iniciarà el camí de retorn, 
fent una parada a Tudela per 
dinar.

Informació
Hi ha temps d’apuntar-s’hi fins 
al dia 20 de gener i el preu és 
de 560 euros.
Per a més informació i inscrip-
cions cal posar-se en contacte 
amb Ruth Travel, tel. 93 46 73 
244.

Maria Borrega Leal

Morí cristianament el dia 8 de gener a l’edat de 94 anys.

Els teus familiars i amics et tindrem sempre present 
en el nostre record i estima.

Vídua d’Agustí Morera Gumà

Vilanova del Camí, gener de 2015



   

              

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 

Consells 
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista
www.movimientomediterraneo.com

Brous: els grans 
protagonistes des-
prés dels excessos 

nadalencs

Els excessos són uns dels grans 
inconvenients de les festes de 
Nadal, no només conduint a un 
problema estètic marcat per 
l’increment de pes. Sinó també 
afectant greument a la nostra 
salut. Per aquest motiu, caldrà 
recórrer a un nutricionista amb 
la finalitat de planificar una 
dieta adaptada a les nostres 
necessitats.
Ens haurem de marcar reptes 
assolibles, seguir una dieta 
saludable i equilibrada i rea-
litzar exercici físic per tal de 
garantir una pèrdua de pes 
gradual, de ½ quilo per set-
mana. 
En aquesta edició ens volem 
centrar en els brous, una solu-
ció perfecte per les dietes 
post-festes degut a què ens 
proporcionen sensació de saci-
etat, són depuratius i diürètics, 
ens aporten poques calories, 
ens reconforten i són una dosi 
important de vitamines i mine-
rals. 
Una opció ideal pels primers 
plats de les dietes de control 
de pes que ens ajudarà a asse-
gurar l’aport òptim d’aigua, 
que l’organisme necessita dià-
riament. 
I segurament, us preguntareu 
quines són les verdures i tuber-
cles més diürètics. Doncs, con-
cretament ens referim a l’api, el 
nap, la xirivia, el porro, el fonoll, 
la ceba i el julivert.
Sent les sopes de naps, de coli-
flor, de col rissada, d’albergínia 
i tomàquet, especialment dis-
senyades per reduir el coleste-
rol, controlar la tensió arterial, 
regular el trànsit intestinal i 
modular la nostra figura corpo-
ral. 



Contactes

NOVEDAD!!!!
PITANGA VICIADA EN EL SEXO

SOLO PARA HOMBRES SERIOS Y DISCRETOS

698 320 908

Orientales
Jovenes y

guapas

Masajes+
Comp.

Particular
24h. 

Igualada
692 62 88 52Re

la
x

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche

Tel. 602 303 825
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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:
Neteja una mica el llom si té massa greix. Cobreix el fons de 
l’olla amb l’oli d’oliva, daura la carn per tots els cantons per 
segellar-la. Salpebrem. Afegeix els alls i les pastanagues en 
trossos grans. Passada una estona afegim la ceba picada i 
deixem fer uns minuts. Incorporem la llauna de cervesa, la 
pastilla de brou, la farigola mòlta i la fulla de llorer.
Tanquem l’olla i quan la vàlvula pugi baixem el foc i deixem 15 
minuts. Obrim, donem la volta al llom i deixem 15 minuts 
més.
Treiem la carn i la deixem temperar per poder-la tallar bé. 
Retirem la fulla de llorer i passem la pastanaga i la ceba amb 
part del líquid per la batedora  �ns obtenir una salsa 
homogènia. 
Col·loca tot en una font si ho serviràs al moment.
*Si la salsa ha quedat massa líquida possar-la a bullir de nou i 
afegir-hi una mica de maicena dissolta en aigua freda.

Ingredients :
1kg cinta de llom
2 pastanagues
1 ceba
4 dents d’all
1 llauna de cervesa
1 pastilla de brou de carn
1 fulla de llorer
1 pessic de farigola
Oli d’oliva, sal i pebre negre mòlt
Utensilis
Olla a pressió

Llom a la cervesa

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
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CONFIDENCIALJaume Singla.-
La Laura Riba Singla és una 
jove igualadina molt prepa-
rada, inquieta i solidària. És 
traductora de l’àrab a l’an-
glès, al francès, al català i al 
castellà i recentment va fer 
una màster sobre Coopera-
ció Internacional. Actualment 
es troba a Gàmbia coordinant 
sobre el terreny, un estudi de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, sobre el efectes 
en la salut i la mortalitat infan-
til, de l’ablació de clítoris. 
Què hi fas a Gàmbia des del 
mes d’agost passat?
Les pràctiques d’un màster 
sobre cooperació i ajuda 
internacional. Treballo amb 
una ONG local que forma part 
d’un observatori transnacio-
nal sobre el tema de la muti-
lació genital. Estudiem els 
efectes de la mutilació genital 
en la salut de les dones i en 
la mortalitat infantil i, lògica-
ment, treballem per eradicar 
la mutilació.
Una noia, catalana, euro-
pea i no islàmica, pot anar 
a Gàmbia a dir-los que no 
facin mutilacions?.
La majoria de treballadors de 
la ONG són gambians i és 
un projecte que fa vint-i-cinc 
anys que es desenvolupa. 
Partim de les dades que s’han 

generat a Gàmbia mateix evi-
dencien científicament els 
efectes nocius de la mutilació. 
Quins són aquests proble-
mes?
Un risc de mort per dessag-
nament en primer terme. 
Després problemes durant 
l’adolescència, el part i l’em-
baràs. Hi ha tres graus de 
mutilació però encara que 
s’apliqui el menys greu, s’ex-
tirpa una part sana del cos. 
La cicatriu que es provoca 
als genitals fa que a l’hora del 
part no es pugui dilatar prou 
bé i si a més els parts es fan 
a casa i sense assistència 
mèdica -que és el més habi-
tual- el risc per a la mare i el 
nadó és més que evident. 
Per què està tan estès el 
costum de la mutilació?.
És un costum ancestral. No 
està lligat a l’Islam perquè 
és una tradició preislàmica, 
a més que hi ha comunitats 
cristianes i jueves que també 
la practiquen. Se sustenta per 
creences com que la dona 
no mutilada és impura i no 
pot cuinar i cuidar la famí-
lia. Que si no talles el clítoris 
creixerà fins a convertir-se en 
un penis. O que la dona serà 
molt promiscua. O que si el 
nen en néixer toca el clítoris 
amb el cap es tornarà boig.... 

Està disminuint la pràctica 
de la mutilació?
A Gàmbia, tot i disminuir, 
encara està al voltant del 
setanta-sis per cent. Hi ha 
una campanya de la societat 
civil per acabar amb la muti-
lació en una generació, però 
és molt difícil perquè sovint la 
nena no mutilada és apartada 
socialment.
A quina edat els practiquen 
la mutilació?
Depèn dels grups ètnics però 
en general està baixant grà-
cies a les campanyes. Abans 
era el pas d’infant a adult, però 
ara es fa fins i tot als pocs dies 
del naixement. A Gàmbia es 
fa entre els set i els deu anys.
Qui fa les fa?
Les llevadores, les guari-

Fa alguns mesos, l’Ajuntament d’Igua-
lada va rebre una interessant oferta 
d’una empresa estrangera interessada 
en oferir un bon nombre de llocs de 
treball, i disposada a instal.lar-se a Igua-
lada tan ràpid com fos possible. L’alcalde 
va fer els ulls grossos, només faltaria, i 
de seguida es va afanyar a buscar ter-
renys i posar totes les facilitats.... El 
problema va esdevenir quan els jefes de 
l’empresa van parlar de quant pensa-
ven pagar als treballadors: 500 euros al 
mes, per jornada completa! Menys del 
sou mínim establert per llei a Espanya. 
Diuen que la preocupació de l’alcalde 
va arribar fins al mateix president Mas. 
Igualada no es va voler baixar els pan-
talons, menys mal, i l’empresa va acabar 
al nord de Portugal, que, per molt Unió 
Europea que sigui, es veu que està pitjor 
que nosaltres i allí ho agafen tot...
La següent esperança era una multi-
nacional del ram de la pelleteria, que 
tindria l’honor d’inaugurar el nou polí-
gon dels adobers. Un grup d’inversors 
àrabs va passar per la “frontera” entre 
Igualada i Jorba per veure de prop les 
exceŀlències de l’oferta igualadina sobre 
el terreny... però, passats els mesos, ja 
es pot dir que res de res. No interessa, 
i punt. Fa poc, una important empresa 
japonesa també volia venir a la Conca 
d’Òdena per instal.lar-s’hi, però la quan-
titat de sòl industrial que demanava, 
molt gran, resulta que o bé no es troba, 
o bé algú no se la vol vendre. 
No tenim sort, no ho estem fent bé, som 
tontos, o hi ha algú que es passa de 
llest?

dores, les dones grans.... 
Abans es feia amb un gani-
vet ritual però ara s’utilitza 
una gilette nova per a cada 
nena. 
Explicar els riscos per a 
la salut hauria de frenar la 
mutilació?. 
Hi ha molts estadis per al 
canvi. Tenir la informació 
és un primer pas, però no 
sempre en fem cas. Tothom 
sap que fumar és nociu però 
els fumadors no ho deixen.
Has estudiat llengua àrab.
He estat estudiant al Marroc 
i no conec cap altre país 
àrab, però m’agrada el mon 
àrab. A vegades confonem 
el món musulmà i el món 
àrab. A Gàmbia són musul-
mans però no són àrabs.
Fins quan seràs a 
Gàmbia?.
El meu contracte de pràc-
tica s’acaba al febrer però 
segurament continuaré fins 
a final d’any.
El teu futur professional 
s’encamina a la coopera-
ció internacional o la tra-
ducció?
He estudiat traducció però 
gairebé no hi he treballat. 
Tinc ganes de dedicar-me a 
la cooperació i al desenvolu-
pament internacional. 

4 paraules amb... Laura Riba Singla

En nuestra familia, todo tiende a ser muy
dinámico, por eso es muy importante poder
confiar en nuestro Mercedes. Cuando vamos a la

guardería, a ballet, a casa de la abuela, al médico o

de vacaciones en nuestro vehículo familiar, lo

hacemos con total seguridad. El personal cualifi-

cado de nuestro Taller Autorizado Mercedes-Benz

vela por ello con un servicio profesional. Siempre

tienen la solución adecuada a nuestras necesidades

particulares. Por eso ya son como parte de la

familia.

www.mercedes-benz.es

Taller Autorizado Mercedes-Benz, Ctra. la Pobla, n. 205, 8788 Vilanova del Cami. Barcelona, Tel.: 93 806 04 79, Fax: 93 806 04 84, www.mercedes-benz.es

Talleres Montoliu

My ServiceMi coche familiar.


