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L’Ateneu Igualadí reuneix, per primera vegada, els cinc alcaldes d’Igualada des de 1979

Compte enrere per a les
eleccions municipals del 24M

Manuel Miserachs (1979-1991), Ramon Tomàs (1991-92), Josep M. Susanna (1995-99), Jordi Aymamí (1992-95 i 1999-2011), i Marc Castells (des de 2011), alcaldes d’Igualada, dimarts a l’Ateneu Igualadí.
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Es diu, es comenta...
José Manuel Novoa, periodista, que treballa a TV2
i ‘Onda Cero’, ha publicat un blog on parla de la “clara implicació de Mariano Rajoy en els afers de Luís
Bárcenas” i també de la incomprensible actitud del
govern de l’estat, del MOPU i de la Generalitat, que
no fa complir una sentència del Tribunal Suprem a
‘Abertis’ i les autopistes. És estrany que dient el que
diu ningú el contradigui, perquè si és veritat la trama
Gürtel seria només un entreteniment d’aficionats
Sandra i Marta Ortega, filles de l’accionista més
gran d’Inditex, són l’antítesis en el seu comportament. La primera es vol separar del seu marit Sergio
Alvarez, amb qui ha tingut un fill i ha estat parella
menys de dos anys. Ara s’haurà de veure com es
gestiona el procés. La segona fa com el pare. Una
vida privada sense estridències i allunyada dels focus de la fama.

manifestació parisenca. TV3 va comentar que era un
més dels “líders mundials”. Però Alberto Fernández,
portaveu del PP a l’Ajuntament de Barcelona l’equipara a un “alienígena”.
Albert Rivera, líder de Ciutadans, seria la quarta força política en unes hipotètiques eleccions al Parlament espanyol, segons una enquesta del ‘País’.
El jutge Santi Vidal, que va escriure un projecte de
Constitució Catalana, pot ser inhabilitat per aquest
fet. I ell ha comentat “no entenc que per pensar i
escriure se’m pugui fer fora”. Si jugués al ping-pong
ningú li hauria dit res.

Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, va presentar el testament del seu pare al jutjat número 31
de Barcelona. No hi havia cap referència als diners
a l’exterior, però serà molt difícil provar la comissió
José Castro, jutge que porta el cas Noos, ha deses- d’un delicte.
timat el recurs de la defensa de la Infanta Cristina
contra l’obertura de judici oral. Ja havia advertit que Alfonso Guerra, exdiputat del PSOE al Congrés,
la resolució no es podia recórrer. Ara, l’únic camí que es va lluir dient “no es va aconseguir que la gent,
li queda a la defensa és elevar un recurs de queixa a més de lliure, volgués ser austera”. I és que amb
a l’Audiència de Palma, però seria una sorpresa que gent com ell donant exemple tothom creia que vivia
a xauxa.
corregissin la decisió.
Artur Mas, president de la Generalitat, ha enviat una
carta a Oriol Junqueras, líder d’ERC, on proposa
tres alternatives: una llista única, la proposta inicial,
preparar un projecte de Constitució i fer després les
eleccions, i l’anomenada ‘llista del president’, que inclouria els independents que acceptessin i que ERC
configurés la seva pròpia candidatura però sense independents.

Luís de Guindos, Ministre d’Economia, diu que sortiran més irregularitats en empreses rescatades”. I
és que aquest país el més tonto fa rellotges. I es passen de llestos.
Pablo Iglesias, no para de fer tuits desitjant que Tsipras guanyi les eleccions a Grècia, però segurament
li aniria millor que Syriza no governi per no caure en
l’efecte mimètic i amb les reaccions europees.

Marta Rovira, portaveu d’ERC, ja ha respost que volen eleccions i que no tenen cap problema en que el Joan Tardà, diputat a Corts per ERC, ha exigit al
Govern del PP que acabi amb “la venjança que supresident faci la llista que cregui adient.
posa la dispersió de presos”, i ha expressat la seva
Però Carme Forcadell, presidenta de l’ANC, ja ha “indignació perquè es mantingui l’actual política pehagut de dir que “comença a haver-hi un sentiment nitenciària excepcional”.
de desànim que només es pot aturar amb una deciPer la seva part, Hasier Arraiz, dirigent de Sortu, ha
sió ja”.
mostrat la seva satisfacció pel resultat de la protesta
David Fernández, representant de les CUP, ha re- feta a Bilbao i s’ha mostrat convençut que la societat
cordat que “la pluralitat i riquesa del país no hi caben, basca aconseguirà acabar amb l’allunyament dels
reclusos “per sobre dels murs” dels Governs espaen una llista única”
nyol i francès.
Artur Mas, president de la Generalitat, va estar a la

El personatge de la setmana
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Els Tres Tombs
Encara estem recordant la Festa de Reis, quan ens arriba, un any
més, la festa de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, en honor a
Sant Antoni Abat, amb els tradicionals Tres Tombs. L’antiquíssima festa, plena de premis i de consideracions, considerada d’interès turístic a nivell estatal, és cada any un regal per a Igualada.

Editorial
Llibertat
d’expressió
“Tot individu té dret a la llibertat d’opinió
i d’expressió”. Article 19 de la Declaració
Universal de Drets Humans. Una sentència tan simple, i que, en ple segle XXI,
hauria de ser quelcom inviolable. Malauradament, tenim exemples sovint que
això no és així. L’últim cas dels nostres
companys de Charlie Hebdo n’és una
mostra recent, dolorosa, no només perquè atrapa sense sortida a la nostra professió periodística, sinó perquè succeeix
al cor de la vella Europa, un escenari que
ha superat amb escreix els límits que volien imposar, fa molts anys, els enemics
de les llibertats.
A totes les regions del món encara hi ha
moltes persones que són assetjades i
empresonades per exercir el seu dret a
la llibertat d’expressió. I sense llibertat
d’expressió, sense la capacitat per fer-se
sentir, és molt difícil defensar els altres
drets humans.

Va succeir a París, però podria
haver passat a Londres, a Roma,
a Berlín, o a Barcelona. El món és
global, ja ho sabem, i això porta
molts beneficis però també igual
quantitat de boires difícils d’esvair.

Milers d’activistes, periodistes, manifestants pacífics, sindicalistes, membres de
minories religioses o ètniques, etc. segueixen sent perseguits, amenaçats, empresonats, torturats o assassinats pel fet
de dissentir. Segons les dades d’Amnistia
Internacional, en 89 països s’estan produint atacs contra la llibertat d’expressió.
És la rèmora que ens toca patir, però no
podem permetre que ens faci mal aquí, a
casa, als nostres.
Va succeir a París, però podria haver passat a Londres, a Roma, a Berlín, o a Barcelona. El món és global, ja ho sabem,
i això porta molts beneficis però també
igual quantitat de boires difícils d’esvair.
La globalitat ha trencat per al món, aquell
mirall que era d’un sol cantó, per convertir-se en un vidre transparent on tots,
rics i pobres, ens podem veure els uns
als altres. I alguns, pocs afortunadament,
enlloc de construir ponts, es dediquen a
destruir la terra on s’haurien d’assentar,
obstinats en ridícules revenges i en injustificades raons religioses.
Podem tenir por, és clar. S’entén. Però
hem de ser valents per poder conservar
el que ens hem guanyat.
La llibertat no es toca.
I la de parlar, menys.
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Opinió
JAUME SINGLA

El pantà de Tous

JORDI PUIGGRÒS

A peu pla.

Llista única... a Cortes
Una de les infraestructures construïdes -i pagadesd’utilitat més que dubtosa a l’Anoia és el pantà de
Sant Martí de Tous. Amb la boca petita, no se’ns enfadi algú, podríem dir que és el nostre “aeroport de
Castelló”, un elefant blanc en l’argot polític per referirse a aquelles obres que han costat una fortuna, i mai
se’ls hi ha tret profit de debò... Recordo que, en temps
de l’igualadí Ramon Tomàs com a diputat de CiU al
Parlament, i, veritablement, sense massa soroll, els
regants de Tous van aconseguir que la Generalitat tirés endavant el projecte de creació
d’un embassament, que, fets els números, va costar quasi 2.000 milions
de les antigues pessetes. Sí, sí, dos
mil. Una veritable fortuna en aquella època. L’hemeroteca és un gran
amic per recordar coses que semblen, a voltes, haver-se perdut pels
racons més obscurs de la memòria...
En qualsevol cas, en aquests quasi
20 anys d’existència, el pantà s’ha omplert en comptades ocasions, amb els dits d’una mà n’hi hauria
prou. Per acabar-ho d’adobar, fa sis anys que està
ben buit. L’any 2009 la morosa Agència Catalana de
l’Aigua, l’organisme de la Generalitat que viu de cobrar-nos cada dia l’aigua més cara per poder tapar
el seu deute hipermilionari, va decidir que s’havia de
buidar per les filtracions del subsol. L’embassament
va quedar completament sec i hi ha anat creixent vegetació abundant. El que va costar un ull de la cara
a les arques públiques, avui és una mena de sabana
per on volten conills, guineus i algun excursionista
despistat. La presa, de 34 metres d’alçada màxima,
espera algun dia poder tornar a acollir 14,9 ha de superfície d’aigua i una capacitat d’1,3 Hm³.
Doncs mira, ara, ves per on, a la Generalitat se li ha

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Aquest 2015 promet emocions fortes. A la proposta del president Mas de fer una llista única i obrir
un procés de divuit mesos per arribar a la independència de Catalunya, s’oposa -parcialment- la
proposta d’Oriol Junqueras d’anar en llistes separades pactant programa i govern. Posades així les
coses sembla que tot pivota a l’entorn de les llistes
separades o la llista única però en ambdues propostes tinc el temor que ens faltin tres o quatre
cents mil vots per assolir un resultat que obri definitivament les portes de la sobirania plena.
Personalment penso que amb tres llistes sobiranistes -CiU, ERC amb Nova Esquerra i CUP amb
Procés Constituent- els ciutadans tindríem tot el
ventall de possibilitats per votar. Es perdrien tres
restes a l’hora d’adjudicar els escons segons la
llei d’Hondt, però el comput global de vots seria
sensiblement més gran. Sincerament no veig als
partidaris de la CUP votant una llista plena de
convergents, encara que els diputats resultants
tinguin una data de caducitat de divuit mesos.
Com tampoc veig als votants de CiU, acudint entusiasmats a votar una llista amb cupaires i afins a
ERC. És clar que una llista plena de personalitats
independents potser podria unir diverses opcions
polítiques.
Hi ha un altre problema per a la llista única: si les
enquestes donen resultat ajustat entre sobiranistes i no sobiranistes, el normal és que ambdues
candidatures acostin postures per tal de prendre
vots a l’altra. En canvi amb tres opcions disputantse el sobiranisme es reforçaran en els seus arguments pro independència.
Sóc partidari de les tres llistes al Parlament de Catalunya, sempre que hi hagi un punt comú i una
proposta de pacte de govern. Per exemple un president de la Generalitat per negociar l’acord d’independència amb l’Estat i un conseller en cap que
porti el govern del dia a dia, que poden no ser del
mateix partit.
En canvi on veig molt clara la necessitat d’una llista única és per anar a Las Cortes de Madrid. Una
llista que agrupi tot el vot sobiranista pot donar
fàcilment més de trenta-cinc diputats. Seria segurament el tercer o quart grup de la Cambra, però
serien diputats d’obediència únicament catalana.
No com ara que el gruix de diputats catalans estan enquadrats en grups parlamentaris espanyols
i molt rarament defensen els interessos de Catalunya.
Una minoria d’obediència cent per cent catalana,
seria molt incòmoda al poder centralista de l’Estat i, per nombre de diputats, en els debats parlamentaris la veu de Catalunya ressonaria potent
a l’hemicicle. A banda, dificultaria la formació de
governs forts a Madrid. Ja hem comprovat que
quan hi ha un govern de l’Estat fort, quan hi ha una
majoria absoluta del PP o del PSOE, ens cauen
moltes garrotades en forma de lleis.

passat per la barretina, sis anys després, de tornar
a omplir el pantà. Es van fer estudis i les obres per
evitar les fuites i el passat novembre la Generalitat
va anunciar que es podia posar en marxa, per omplir
l’embassament fins als 221.689 metres cúbics.
És curiós que, en un moment delicat de la nostra economia, en el que s’ha de mirar amb lupa qualsevol decisió política, el govern català no hagi explicat encara
d’una forma transparent quins són els motius d’aquest
canvi d’opinió. Únicament, que en tingui constància,
una força política parlamentària -el PSC- s’ha interessat per saber quins són els motius pel reompliment del
pantà, en quina planificació s’emmarca, quines converses s’han fet
amb els regants, quins són els terminis, què s’ha gastat la Generalitat en arranjar els problemes existents en el subsòl... Lògicament, el
reompliment del pantà és “aigua de
maig” per als agricultors touencs,
és clar, però també és just reclamar
que hi ha molts sectors econòmics
a la comarca que no han tingut mai cap ajuda.
L’embassament fou inaugurat el 5 de juliol de 1997.
D’aquí no gaire farà 20 anys! Pretenia la transformació en regadiu de 450 ha aproximadament, però, com
a molt, en va arribar a regar 130. Si haguéssim de
dividir la inversió feta en la construcció del pantà, per
aquestes hectàrees, i pels anys passats, els horts beneficiats serien el “Pedralbes” de l’horta catalana. Calia, de debò, gastar tants diners públics en això? Si és
que no, ningú no va saber/voler dir-ho, en aquell moment? Per què? Era realment necessari? Si és que sí,
qui i com ho va justificar? Qui ha “pagat” per aquest
desastre? Són preguntes que algú, ni que sigui ara,
hauria de respondre. Podria estar equivocat, és clar,
però em temo que no ho farà ningú.

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS
ADVOCADA
TEL. 93 803 49 36
silviapb@icab.cat

Procediments
judicials
C. Castellfollit núm. 1-3
IGUALADA

61 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS
ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC
DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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cartes al director
LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU
han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la
seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Moltes gràcies per una
gran celebració

•• COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA CAVALCADA DE REIS D’IGUALADA

La Comissió Organitzadora de la Cavalcada dels Reis d’Igualada vol agrair a l’Ajuntament de la ciutat, als ciutadans, a tots els col·laboradors, als
comerços i empreses, a les entitats
públiques i privades, als mitjans de comunicació, i als participants a la Festa, la cooperació rebuda i l’entusiasme
mostrat en el decurs de tots els actes
que han conformat la Festa de Reis
2014-2015. Mercès a tots aquesta celebració ha sigut novament un èxit, per
la qual cosa volem compartir-ho amb
vosaltres. Moltes gràcies a tots!

Tornem a la realitat

•• JOSEP MONTIEL

I tornem a la realitat de l’any 2015. Molt
poc treball, uns sous miserables i unes
prestacions socials per terra. I de la
sanitat, ni en parlem, tot un desastre:
els medicament més necessaris s’han
encarit i molts no es troben a l’abast de
tothom, sobretot els pensionistes i les
persones que es troben a l’atur. Molts
no tenen cap ingrés gràcies als polítics
tan corruptes que per desgràcia ens
governen.
Per part meva, desitjar-vos a tots salut
i salut, treball i sobretot molta sort en el
present i en el futur.

Celebrem Ovidi Montllor,
carta de convit
•• FELIU VENTURA

El 10 de març farà 20 anys que l’Ovi-

di Montllor, amb un fil de veu i sense
maletes, se’n va anar de vacances i el
trobem a faltar.
Ovidi Montllor representa en carn viva
el compromís amb el seu poble i amb
la seua cultura i llengua però també
representa el seu compromís amb els
treballadors i la llibertat. Oblidar Ovidi és buidar de sentit, una per una,
aquestes paraules.
Per al desè aniversari varem organitzar l’Any Ovidi amb centenars de trobades i homenatges per tot el país i
molta gent va descobrir i redescobrir
un dels nostres cantants més estimats.
De manera espontània es va estendre
la seua figura i obra i va calar definitivament en la vida de moltes persones.
Sempre és l’hora de celebrar l’Ovidi
Montllor però ara tenim un al·licient
especial: ja en fa 20 anys i ja torna a

tocar.
Per això m’agradaria –a la manera
de Josep Lozano amb la festa Estellés- convidar a celebrar l’Ovidi amb la
“Festa Ovidi Montllor, 20 anys de vacances.”
Que cada poble i ciutat tinga aquest
any una “Festa Ovidi Montllor, 20 anys
de vacances” amb gent reunida per a
recordar l’obra d’Ovidi: les cançons,
els poemes, les pel·lícules, el teatre,...
o simplement brindar i menjar per ell.
Seguint vers per vers la cançó de “Les
meues vacances” o sense més indicacions ni límits que la imaginació dels
organitzadors de cada “Festa Ovidi
Montllor, 20 anys de vacances”
És hora que el país retorne a l’Ovidi
l’estima i el compromís que ell va tindre amb el seu poble: altre cop de part
dels bons.

La María va viure calladament les vicissituds de l’època convulsa que li va
tocar viure, fent costat i donant suport
a l’Agustí,situant el compromís amb l’
espòs per sobre d’ideologies i Banderas. Una mostra més dels seu caràcter
i la seva ferma voluntat. Que serà de
nosaltres quan estem perdent els testimonis vius, tal vegada muts d’un temps
d’un país? Que serà de la Joana que
va optar compartir plenament la seva
vida primer a l’Agustí i fins ara amb la
Maria?
Tots nosaltres, som el que el que hem
anat construint amb les nostres mans
amb l’ajuda de moltes altres mans estimades i amigues. Però també som
depositaris de les tradicions, la cultura
i la llengua d’un país i de manera mes
personal, més íntima, de l’historia i les
vivències dels éssers estimats que ens
han precedit.
Aquesta llavor, nia inclús sense saberho, en el més íntim dels nostre capteniment. De ben segur que els que

estem aquí, fills d’aquesta generació
que ens va deixant, sols amb un gest,
amb una mirada còmplice seriem partícips dels valors de llibertat i justícia
que van defensar, pels que van patir
exili i presó. Aquesta llavor, tenim l’obligació de traspassar-la als nostres fills,
als nostres nets, amb la voluntat que
avui només pot ser de Pau i Germanor i
perquè no es repetim errors del passat.
Fa pocs dies, a Facebook un jove italià
de 28 anys Giancarlo Murisciano amb
la seva iaia malalta d’alzeimer a la falda, proclamava sense vergonya a la
xarxa social als quatre vents que la vida
ha d’esser viscuda i combatuda. Combatre per la vida? . . . Sí. Aquest es el
missatge en positiu que malgrat tot el
pesar, ens ha deixat una dona menuda,
d’ulls incisius, amb una força i voluntat
Increibles. Descansa Maria, finalment
en Pau.

Avui acomiadem una dona menuda
Homenatge
Segur que volaran el pont desert
des d’on el vell mira les lentes aigües.
No es un bon lloc per aturar-se, ara
que ha decidit fugir dels vencedors.
Es penedeix d’abandonar el que estima.
Aquest no es un bon lloc per aturar-se.
Per aquí ja han passat els qui fugien.
Quan Hemingway va escriure aquest
relat
ja devia saber que la batalla
de l’Ebre es lliuraria dintre seu,
que el vell del pont l’esperaria sempre.
Joan Margarit
Avui acomiadem després d’un llarg,
molt llarg adéu, a una dona menuda
d’ulls incisius, que va veure les primeres llums a la aspre terra extremenya.
Una dona d’aparença fràgil però d’una
fortalesa física i mental increïble. Una
dona que va fer de la vida el seu valor suprem per sobre de qualsevol altre
consideració. Defensava la vida amb

un sentit personal, possessiu, l’abraçava amb tota la força amb les seves
trèmules mans perquè no se li escapes
i l’ha defensat fins el darrer alè. La Joana ho va entendre i ha estat fidel en
tot moment amb aquest anhel amb una
dedicació personal més enllà de tots els
límits.
La mort pacient, astuta, finalment ha
fet trampes i ha pogut mes que aquesta extraordinària voluntat. Però avui,
que estem de dol per la Mort de la María crec, que hem de posar de manifest
el seu l’exemple i la fortalesa davant la
vida. Si, avui la seva mort esdevé en un
clam a la vida. La vida que va proclamar i defensar aferrissadament la Maria. La vida que es present entre nosaltres malgrat estem de dol, la vida que
invocàvem aquest Nadal des la creença o la tradició amb l’encesa de llums
del naixement. La vida que s’expresarà
amb tota la seva força la propera primavera quan els ametllers ens mostrin els
primers brots blancs, purs.

ONCE
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18: Volusià; Prisca; Margarida d’Hongria.
19: Canut; Màrius i Marta; Gumersind
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21: Fructuós; Agnès..
22: Vicenç; Anastasi; Gaudenci.
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3
(Local 2)
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Dia 16: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 17: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 18: BAUSILI/ Born, 23
Dia 19: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 20: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 21: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 22: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58

· Dijous 8
· Divendres 9
· Dissabte 10
· Diumenge 11
· Dilluns 12
· Dimarts 13
· Dimecres 14

Joan Vich

485
806
435
618
964
233
211

· Dijous 8
· Divendres 9
· Dissabte 10
· Diumenge 11
· Dilluns 12
· Dimarts 13
· Dimecres 14

LOTTO 6/49
84704
42838
93370
07046
34649
97337
09981

· Dissabte 10/01/2015
22-33-40-41-44-45
Complementari: 26
Reintegrament: 9
· Dimecres 14/01/2015
5-7-15-37-42-49
Complementari: 29
Reintegrament: 3

· Dijous 8 2-3-10-38-40-43 C: 42 R: 5
· Dissabte 10 18-27-37-41-42-49 C: 20 R: 2
· Diumenge 11 3-12-19-20-52 Núm. clau: 3
· Dimarts 13 8-17-21-31-34 Estrellas: 9/10
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FRANCESC RICART ·

Glocal
Capficats i entrebancats com estem els catalans
aquests dies en el nostre procés quan escric
aquestes ratlles, ens han agafat de ple els actes
terroristes de París. La convivència de les dues
circumstàncies m’ha portat a pensar en el concepte del glocalisme. Viure localment en aquest món,
veure-hi globalment.
Tothom hem estat commoguts sota els efectes de
l’atemptat al setmanari Charlie Hebdo. La barbàrie
inacceptable, la identitat de les víctimes, implicacions manifestes. És un exemple podríem dir a la
inversa de fet glocalista en tant que
succeït lluny, a París, a la seu d’un
setmanari d’humor desconegut per
molts fins a la notícia de l’atemptat,
ens colpeja a tots en molt poc temps,
transportat per la velocitat del món telemàtic.
Canviant ara l’ordre, Glocal, doncs, ho
és al meu entendre: la festa dels Reis
d’Igualada i més ara quan demana el
reconeixement de la UNESCO; i ho
és l’economia petita en tant que part
necessària de la macroeconomia; glocals ho som tots des dels nostres llocs
-el cosmopolitisme i el localisme per
molt que sentim massa vegades allò
de jo sóc ciutadà del món i vosaltres
sou “aldeanos”. La gràcia és, tanmateix, assumir el glocalisme de manera
coherent, sabent com és d’important la
nostra condició en aquest racó de món
des d’on hem d’aportar el granet de sorra “universal”. Aquí és una sort disposar dels versos de
l’Elogi de viure de Joan Maragall, que són al Passeig Verdaguer i recuperats aquest dies al facebook: “... esforça’t en el teu quefer/com si de cada
detall que penses,/de cada paraula que dius,/de
cada peça que poses,/de cada cop de martell que

El 2015 hauria de ser un temps per exercir
el “glocalisme”: actuar des del teu territori
i des del teu àmbit sabent que ho fas amb
els altres i entre els altres, i amb la mateixa
alçada que qualsevol altre d’aquest món
dones, en depengués la salvació de la humanitat./
Perquè en depèn, creu-me”.
He llegit El rastre blau de les formigues, un llibre
del tot recomanable de Ponç Pons on tothora re-

ivindica el seu menorquinisme com el millor lloc
per atalaiar el món i viure’l. M’hi refermo: en la
necessitat de descobrir el nostre món pròxim, el
que ens toca de viure, o el que triem. Val a dir que
per triar cal partir d’unes condicions mínimes de
llibertat i, alhora, de formació, de bagatge cultural.
Una suma necessària per viure el món que ens

toca. I aquí hauríem de fer marrada per parlar de
totes les llibertats, és clar, de la religiosa també,
encara que un servidor demana que avui a Igualada, a Occident, el nostre món sigui presidit per
la laïcitat.
Des d’aquesta concepció de país, petit o gran,
com l’illa de Menorca, com el Principat, com els
PPCC, s’ha de poder viure el món i que tothom -tot
el món- hi pugui viure. El 2015, i sempre, hauria
de ser un temps per a exercir el glocalisme: actuar
des del teu territori i del teu àmbit sabent que ho
fas amb els altres i entre els altres i
amb la mateixa alçada que qualsevol
altre d’aquest món. Els nostres Reis,
els nostres rucs -els dels Tres tombs,
vull dir- són nostres i els reinventem
cada any, en un esforç material i imaginatiu considerable que fa una aportació tan humil com vulgueu al món, si
més no, al català.
El 29 de desembre, una bona colla
d’igualadins i anoiencs, convocats
per l’ANC, vam fer cua en el Jutjat
de guàrdia per autoinculpar-nos, en
un acte sense gaire suc ni bruc per
a alguns i, en canvi, els qui hi érem
enteníem el significat d’un gest que
connectava, des del nostre localisme,
amb el mateix gest que feia altra gent
en moltes poblacions catalanes en
solidaritat amb “el 9 N”, adquirint una
altra dimensió global. Petits gestos al
servei de bones causes, en aquest cas per la causa de Catalunya que és el vestit o la marca amb
què volem participar a fer un món més habitable i
just ja des d’ara mateix, des d’aquest 2015, això
sí, superant els entrebancs que dèiem en començar i que ens tenen tan amoïnats.

JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

A cop calent
Tenia a punt d’enviar l’article de la setmana quan
la compareixença del president Mas m’obliga, en
certa manera, a replantejar-ho tot. Finalment hi ha
hagut acord (cosa que cal agrair) entre Convergència (i Unió?) i Esquerra Republicana de cara a
les properes eleccions.
Així, a cop calent, no sé què pensar-ne. D’una
banda, tenim ja la data de les eleccions (el 27 de
setembre), però per l’altra aquests vuit mesos són
plens d’incerteses i no sabem què pot passar que
pugui destorbar el procés. Per part del ciutadans,
haurem de continuar seguint les paraules de Lluís
Llach, “esperem, ben segur que esperem/ ”, encara que aquesta espera posi a prova una vegada
més la nostra capacitat de paciència.
La societat civil ha donat en aquests darrers anys
moltes proves de la seva capacitat d’organització
i d’unitat per tirar endavant un projecte engrescador. No s’han estalviat temps ni esforços en aquest
sentit. La votació del 9N va ser la culminació d’un
procés que durava des del 2011 i va suposar un
aspecte inèdit fins ara: 2.300.000 persones varen
desafiar la prohibició de la votació en un espectacle emocionant de civisme i fermesa en els princi-

pis democràtics.
Però quan la pilota ha passat a mans del polítics,
l’espectacle ha estat decebedor, ridícul, de vol
gallinaci, de manera que han estat a punt d’engegar-ho tot en orris per uns aspectes tan banals
(almenys al meu entendre) com la formació de
les llistes. Es tractava de treure pit i fer prevaler
el propi punt de vista. Crec que amb això no han
aconseguit altra cosa que refermar els indecisos a
votar altres formacions (com és ara Podemos) que
no contemplen per res la independència.
Potser l’error de Mas va ser no convocar les eleccions l’endemà mateix del 9N, quan hauria comptat amb el suport de l’eufòria dels resultats de les
votacions. No sóc polític i no puc jutjar-ho, però
és ben cert que convocar unes eleccions a vuit
mesos vista pot donar noves armes als opositors
(l’estat espanyol especialment), que faran mans i
mànigues per evitar-ho. És donar ales a l’enemic
perquè pugui refer-se i plantejar noves estratègies.
Espero, amb tot, que la iniciativa la continuï liderant la societat civil, que ha demostrat un grau de
maduresa i unitat que, per desgràcia no han tingut

Passi el que passi hem de seguir empenyent. Hem arribat fins aquí i no podem fernos enrere. Mai no havíem arribat tan lluny,
però no hem aconseguit encara travessar la
meta
els partits. Passi el que passi, hem de seguir empenyent. Hem arribat fins aquí i no podem fer-nos
enrere. Mai havíem arribat tan lluny, però no hem
aconseguit encara travessar la meta.
Sincerament, no sé si l’anunci fet pel president
Mas és una bona o una mala notícia. El fet positiu
és que s’ha arribat a un pacte d’estabilitat (que ja
feia falta), però no és aquest l’acord que esperàvem. Vuit mesos és molt de coll, massa temps per
a una societat cansada i amb ganes de posar punt
i final a un procés que s’allarga innecessàriament.
Però per nosaltres no es perdrà, d’això n’estic segur. Seguirem al peu del canó tant de temps com
faci falta. Tenim moral de victòria i tornant a les
paraules de Lluís Llach, “és l’espera dels que no
ens aturarem/ fins que no calgui dir no és això”.
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JOSEP M. RIBAUDÍ ·

27 de setembre
Avui demano a les persones que tenen la benevolència de llegir-me que es fixin que m’he fer esborrar
l’acotació “membre de la ANC” que sempre segueix
al meu nom, i he demanat que per un dia no ho posin
perquè l’opinió que dono a continuació és absolutament personal i escrita a corre-cuita a la mitjanit del
dimecres, quan he arribat a casa -estava fora- i m’he
assabentat del resultat de la reunió Mas-Junqueras.
És per tant una reacció sincera però visceral que no
he tingut temps de comentar amb ningú ni de rumiarla amb temps, ja que el setmanari el tanquen d’aquí
a poques hores. És possible que el proper dia, amb
les coses refredades i una meditació profunda pugui
matisar. És possible... però és segur que no em donaré de baixa de la ANC.
27 de septembre del 2015: eleccions plebiscitàries,
full de ruta compartit i llistes separades. No és el que
jo desitjava i m’atreveixo a pensar que no és el que
molts catalans anhelàvem. A mi que m’expliquin que
aquesta és una data assenyalada perquè serà l’ani-

versari de la signatura del decret de convocatòria
de la consulta del 9N, em sona a música celestial;
també serà sant Sigfrid de Carpentras i això a casa
meva no ho hem celebrat mai ni em fa feliç.
El que m’hauria fet content hauria estat que Artur
Mas i Oriol Junqueras -com a màxims responsables
del projecte- haguessin deixat de marejar la perdiu,
aparcat els egos, oblidar per un temps limitat les
sigles de les seves formacions i, amb generositat,
pactar una llista única que és el que hauria donat
una empenta definitiva al “procés” i una injecció de
moral als centenars de milers, milions de catalans
que ens hem esforçat i deixat la pell per aconseguir
aquest bé tan preuat que es diu independència, sense oblidar l’impacte que hauria tingut sobre l’anomenat món occidental i els seus mitjans de comunicació.
Alea jacta est (el dau ha sigut tirat) assegura Suetoni
que va dir Juli Cèsar després de manar a les seves
tropes travessar el Rubicó, significant que ja no hi

havia marxa enrere. Ara els catalans hem travessat
el nostre Rubicó particular -penso que no massa bé-,
i, com les tropes manades pel Cèsar, lluitarem bravament per sortir victoriosos d’aquesta contesa, fent
el que calgui, tot-el-que-cal-gui, però a alguns, jo entre ells, ens ha quedat una ferida de mal curar, i com
els elefants vells, tenim memòria.
Jo no sóc vell però sí ja gran, el nas normal però
possiblement una mica orellut; no sóc cap elefant
però tinc memòria i el que ha passat avui ho recordaré i una vegada aconseguida la independència, faré
tot el que estigui a la meva mà perquè tan Mas com
Junqueras hagin de deixar la política i es dediquin
a una altra cosa, començant per Junqueras que al
no haver guanyat les últimes eleccions li tocava ser
més flexible davant el que sí les va guanyar. Ells han
sortit avui de la reunió molt contents; jo no, però faré
tot el que calgui per ajudar.

JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA

El cub de Rubik
El cub de Rubik és el nom que rep el trencaclosques
mecànic tridimensional, creat el 1974, per Ernö Rubik, escultor i professor d’arquitectura hongarès. Es
tracta d’aquell giny quadrat multicolor que tant i tant
ha ajudat molta gent a passar l’estona i a omplir els
buits d’agenda, tot esperant de donar a l’invent la
disposició de colors uniforme que indica que ja s’ha
resolt el problema. Tal i com tenim el forn de casa i
veiem el pa que s’hi ha donat fins ahir mateix, més
d’un deu haver pensat, veient aquest títol, que em
referia a la dinàmica política desencoratjadora que,
per aquests verals, caracteritzava darrerament allò
que hem acabat anomenant el “procés”... Hi podia
haver estat aplicable, clar, però no.
En realitat, pensava en el paisatge envitricollat que
ha quedat a Europa, després de la setmana tràgica viscuda a París, amb els atemptats jihadistes. És
una situació dolorosa i complicada que no té una solució immediata ni fàcil, però que, com el cub de Rubik, al final es pot acabar resolent de manera favorable. Són massa coses que es barregen, alhora, de
les quals ja n’han parlat els mitjans de comunicació i
que han fet bullir les xarxes socials, fins ara. Es tracta d’un problema de fanatisme i intolerància, amb la
religió com a pretext, en aquest cas l’islam. De fet,

«Què pot haver passat perquè ciutadans
europeus d’aquestes característiques hagin
tingut aquesta deriva personal tan alarmant
per al conjunt de la societat europea i occidental?»

però, el que més pot sorprendre d’aquesta realitat
tan dura és que els protagonistes no són persones
que han nascut i viscut en
territoris on el sectarisme
i la intransigència són, a
la pràctica, religió d’estat,
sinó ciutadans francesos,
nascuts a França, amb
el francès com a primera llengua i educats, se
suposa, a l’escola laica i
republicana, imbuïda dels
valors emblemàtics de llibertat, igualtat i fraternitat.
Què pot haver passat perquè ciutadans europeus
d’aquestes
característiques hagin tingut aquesta deriva personal tan alarmant per al conjunt de la
nostra societat europea i occidental? Pel que sembla es tracta de persones que se senten exclosos,
marginats, a la perifèria miserable de tantes zones
de l’àrea metropolitana parisenca. Gent amb pocs
recursos, sense perspectives de treball ni de millora
d’estatus social, que es al marge dels nivells de benestar més general i que no té la sensació de formar
part de la majoria civil normal. Gent amb arrels familiars d’altres procedències geogràfiques, culturals
i religioses que, a més, se senten perdedores. En
aquest context, apuntar-se a una sortida com l’estat islàmic és, per a ells, no sols una forma de sortir

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

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

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

del gueto, sinó, sobretot, una manera de guanyar.
És així que trobem la paradoxa de francesos musulmans, d’origen algerià o de raça negra, assassinant
francesos musulmans, d’origen algerià o de raça negra, però amb uniforme de policia de la República
francesa... Com es combat, això? Només sembla
haver-hi una sola sortida, l’única que pot vèncer el
fanatisme, fill de la ignorància, la misèria i l’absència
d’horitzons: més llibertat, més cultura, més benestar. Sembla difícil, molt difícil, i ho és, com el cub de
Rubik, però al capdavall, amb temps, intel·ligència i
paciència, s’acaba solucionant.
Extret del Nació Digital.cat

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
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Igualada
Compte enrere per a les eleccions municipals del 24 de maig

Marc Castells: “Em sento estimat”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Un dels primers en obtenir
la confiança de la militància
per ser nomenat candidat a
l’alcaldia d’Igualada per a les
properes eleccions municipals
del 24 de maig va ser Marc
Castells (CiU). L’actual alcalde
de la ciutat explica en aquesta entrevista, en clau política,
com encara la recta final del
mandat 2011-2014 i la seva
propera candidatura.
Menys de cinc mesos per
a les eleccions, i només es
coneixen tres candidats. No
havia passat mai, això.
És curiós, sí. Jo mai havia estat alcalde i candidat a la vegada. Sobta, sí, i és un punt
estrany. El que sí que penso
és que nosaltres ara el que
hem de fer és explicar a la ciutadania tot el què hem fet, i el
què volem fer. Tenim ganes de
fer les coses ben fetes.
Hi haurà sorpreses, en
aquests darrers mesos de
mandat?
Portem molts mesos treballant
en projectes diferents, i és
natural que en el darrer tram
d’un mandat vegi la llum allò
que has estat treballant. Té
tot el sentit. Vull insistir que a
l’Ajuntament d’Igualada, en el
primer tram del mandat, vam
haver d’aturar la sagnia econòmica que hi havia. Afortunadament hem pogut reduir el
deute de forma significativa.
Pagàvem a una mitjana de
150 dies, i ara es paga a 60...
Teníem l’hospital amb ERO’s,
amb manifestacions. Feia 20
anys que hi havia dèficits, i ara
portem tres anys equilibrant
el pressupost. És una feina
ingent. A part d’això, hem de
preparar projectes, buscar el
finançament, fer el projecte
executiu, licitar-lo... i sí, ara
vénen els resultats. És el procediment habitual.
S’ha passat quatre anys par-

“El primer que faré,
si guanyo, és oferir
als diferents grups la
possibilitat de participar en el govern de
la ciutat. Caldrà veure
què diuen els seus
programes electorals,
ningú no vindrà a posar pals a la roda”

Marc Castells, durant l’entrevista amb La Veu.

lant d’economia. Molta economia. Amb quin resultat?
Tenim molt clar que s’han de
potenciar les empreses que
tenim, d’aquí el naixement de
l’Igualada Leather Cluster Barcelona en el ram dels curtits,
situar la ciutat com la capital
europea de la pell de qualitat,
consolidar la Càtedra A3, fer
el nou Campus Universitari...
Ara a finals de març s’obrirà
l’Adoberia Bella. El sector vol
créixer, i creix. Hi ha ganes. I
comencen a arribar resultats,
empreses de tot arreu que volen venir a instaŀlar-se aquí.
Això és bo per Igualada.
Passa el mateix amb el tèxtil.
Al costat dels empresaris hem
impulsat la planta de prototipatge, la projecció dels nostres productors en la nova fira
Bstim, que ha de servir per a
millorar les vendes. També a
finals de març inaugurarem el
4D Health a l’antic hospital, un
projecte que diversifica la nostra indústria, que ens ha d’ajudar a captar inversions.
Ha tingut algun maldecap
amb el comerç.
Escolti, nosaltres hem fet 800
aparcaments gratuïts. Això és
dues vegades el de Cal Font,
i escampat per tota la ciutat.
I ho hem fet amb molts pocs
recursos. I en volem fer més.
I això ens ho reclamava el comerç. També hem millorat la
vianalització del nucli antic...
Tornant a l’economia. Suposo que el seu programa
electoral no posarà que els
propers 4 anys se’ls passarà reduint deute perquè no
pot fer gran cosa més. Els
igualadins no paguen els
seus impostos per això.
Hem fet la part més important
de la feina. Calia garantir que
l’Ajuntament no entrés en fa-

“El nostre projecte
clau dels propers
anys serà donar
sortida al nou Parc
d’Innovació Igualada-Jorba-Òdena,
que gestionarà
l’Ajuntament”
llida. Torno a recordar que la
primera carta que vaig rebre
com alcalde era del director
general de Política Financera
dient-me que érem un dels
50 ajuntaments del país en
pitjor situació. Poca broma.
Els bancs no confiaven en
nosaltres, la Diputació ens va
haver d’ajudar. Ara la situació
ja no és així. Sense fer volar
coloms i sense gastar més
del que tenim, que no ho farem mai, sí que ara toca dir-li
a la ciutadania que cal posar
definitivament fil a l’agulla per
a la recuperació econòmica
d’Igualada.
I això com pensa fer-ho?
Endegarem un projecte clau,
ja li avanço que serà el més
emblemàtic dels que posarem
damunt la taula. Li parlo del
nou polígon, el Parc d’Innovació Igualada-Jorba-Òdena.
Ara mateix és el que ens pot
garantir que si hi ha empreses
que volen venir a Igualada,
que n’hi ha, es puguin instaŀlar. Ara ens trobem amb una
situació dramàtica. Miri, jo
tinc a la meva taula propostes
d’empreses que volen venir, i
que no els podem coŀlocar. Ni
a Igualada, ni a la Conca. No
hi ha sòl, ni edificis, ni naus,
adequades a les infraestructures que aquesta gent ens
demana. La darrera és una
empresa japonesa del ram de
l’alimentació. Doncs no hi ha

espai, i això és molt greu. No
pot ser. Crec que ens hem de
focalitzar a treure rendiment
d’aquest nou polígon, part
del qual gestionarà el mateix
Ajuntament, amb criteri de
gestió pública eficient, per tal
de donar totes les facilitats a
aquestes empreses.
I això ho farà al costat
d’ERC? Està content, del
pacte d’aquests 4 anys?
N’estic molt satisfet. Han estat uns socis lleials. Tant Joan
Torras com Joan Requesens
han estat uns grans regidors,
i li dic de debò, sento amb
l’ànima que no continuïn. Pensi que han estat anys difícils,
probablement els més complicats des de la recuperació de
la democràcia. Ara són gent
experta en les seves matèries,
i em sap greu que aquest capital polític desaparegui.
Home, ara hi ha de candidat
una persona que ha estat a
les seves ordres en l’àrea
econòmica, un dels seus
primers funcionaris. No deixa de ser curiosa, la situació...
Sí, sí que és curiosa. També
ho és la d’un alcalde, ara de
Jorba, que canvia de població per voler ser alcalde d’una
altra. Jo no he trobat cap cas
igual enlloc... Conec Josep
Maria Palau des de fa molt
temps i és un bon amic. Crec
que ens entendrem molt bé.
Veig que continua capficat
en voler un govern molt ampli, fins i tot més enllà d’un
pacte amb ERC.
És que la política està canviant, ja ho veiem cada dia.
Ja pot donar per fet que si
la ciutadania ens atorga la
confiança com a primera força de l’Ajuntament, el primer
que faré és oferir als diferents
grups la possibilitat de participar en el govern de la ciutat.
També, és clar, caldrà veure
què diuen els seus programes
electorals.
El famós “model de ciutat”.
Recordi que el PSC amb Jordi
Aymamí tenia un model que
volia convertir Igualada en una
ciutat de serveis, gairebé una
ciutat dormitori, que feia fora,
a puntades de peu, a la indústria. Ni la cuidava, ni la volia.
Nosaltres això ho hem canviat, som industrialistes, pensem que els bons serveis es
donen gràcies a la indústria.
També hem volgut recuperar
l’orgull de ciutat, de sentir-nos

“No sóc dels polítics
que s’estan vint anys
en el càrrec, això
amb mi no passarà.
L’única persona que
sap quan plegaré és
la meva dona, perquè
vam fer un pacte”
igualadins. Hem posat Igualada al mapa, s’hi fan moltes
coses, i no ens descuidem a
ningú. Tenim la sensació de
que Igualada està agradant a
gent de fora. I li diré més, crec
que Igualada s’està agradant.
I això és camí d’èxit. Qui vingui amb nosaltres al govern,
no serà per posar-hi pals a la
roda, a tot això. Serà per a que
ajudi a millorar-ho.
No em negarà que l’Ajuntament ha estat una bassa
d’oli, quasi no hi ha hagut
oposició. Així és més fàcil
governar.
Jo vull agrair la responsabilitat
de l’oposició, perquè ens moments delicats també ens ha
donat suport. Ha passat en els
projectes de la capital europea
de la pell de qualitat, en la reindustrialització del tèxtil, en el
pacte social. Deu voler dir que
anem en la bona direcció, no?
També li dic que amb l’anterior
alcalde tenia uns debats intensos, als plens, que ara trobo a
faltar.
Hi ha qui ja li diu que seran
les seves últimes eleccions
municipals?
Com diuen en el futbol, s’ha
d’anar partit a partit. Ja li avanço que no sóc dels polítics que
s’estan vint anys en el càrrec,
això amb mi no passarà. L’única persona que sap quan plegaré és la meva dona. Ja ho
vam pactar en el seu moment.
La renovació és bona.
A la seva llista hi haurà canvis?
Sí, hi haurà renovació, i hi haurà moviments. Pensi que hi ha
gent preparada que s’ha ofert,
per anar a la candidatura. Això
vol dir que la gent pensa que
s’estan fent bé les coses. De
fet, jo em sento estimat, en
aquests moments. Intento
contestar i ser a tot arreu, i
veig que la gent ho agraeix...
Quan vaig arribar a casa la nit
de Reis, els patges ja marxaven. Penso que aquest punt
de sacrifici la gent el reconeix.
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El socialisme igualadí debat si amaga, minimitza, o defen les sigles PSC
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Setmana intensa al PSC
d’Igualada. El que ha passat
es veia venir, i ha acabat arribant. En ple debat del procés
sobiranista i d’esmicolament
de les tesi del socialisme català, fa aproximadament any
i mig, l’històric Antoni Dalmau
va mig proposar als seus llavors companys de partit una
reacció contundent, que hagués produït una més que
possible sortida general de
tot el grup municipal del PSC
a l’Ajuntament, cansat de la
pèrdua contínua de catalanisme en el primer referent
del socialisme català. Al final
la idea no va prosperar, però
Dalmau -i d’altres com l’exregidor Antoni Pàmies, un altre
dels històrics, l’igualadí que ha
ocupat més anys una cadira a
l’Ajuntament- va abandonar
les files socialistes... No van
ser els únics.
Socialistes d’Igualada
Després de mesos de rumorologia però d’escassa acció,
el teòric dofí de Jordi Aymamí,
Jordi Riba, qui no ha amagat
mai -com la resta de regidors

Jordi Riba.

del PSC a l’Ajuntament- les
seves tesis sobiranistes, va
presentar divendres passat
davant una trentena de militants el seu projecte per a
les properes eleccions municipals: ni rastre de les sigles
del PSC, en una candidatura
que encapçalaria sota el lema
“Socialistes d’Igualada”, i afegint-hi les lletres PM (progrés
municipal), que és la “marca
blanca” del PSC, tot plegat per
sumar vots per al diputat provincial i el Consell Comarcal.
El projecte del Primer Secretari del PSC d’Igualada consistia
en “poder ampliar, més enllà
del propi espai del partit socialista, la participació en aquesta
candidatura del conjunt de so-

cialistes i progressistes, independents o no, d’Igualada”. És
a dir, la recuperació de la vella
Entesa per Igualada de Jordi
Aymamí, però sense les sigles
del PSC, que sí que eren visibles -no massa, tampoc- en
aquell projecte prou exitós. És
clar que aquells eren altres
temps...
La proposta -debatuda al grup
municipal- va xocar frontalment en plena assemblea.
El dofí Riba va veure com la
seva piscina tenia forats de
consideració: algun militant
del barri de Montserrat, feu
socialista -fins que es demostri el contrari- a tenir molt en
compte, però sobretot dos pesos pesants del PSC igualadí:
l’històric Miquel Martínez i...
Jordi Aymamí! Malgrat abandonar literalment el grup municipal després de les eleccions
-no va ni recollir l’acta de regidor- l’exalcalde no ha deixat
mai d’estar a l’aguait de què
passa.
La furibunda reacció, reclamant la presència clara de la
marca que els ha representat
històricament, va provocar un
reculament de Riba, propo-

Una de les versions de la proposta de Jordi Riba.

sant llavors situar un minúscul
logo del PSC a la marca “Socialistes d’Igualada”, i emplaçant els militants a votar el cap
de llista i aquesta proposta en
una nova assemblea prevista per ahir dijous, ja tancada
aquesta edició... Riba ha comentat que “no és qüestió de
sigles, sinó de concepte”, però
és obvi que els profunds canvis de tota mena a les files del
PSC en els darrers anys han
influït molt en la seva voluntat
d’amagar o fins i tot abandonar unes sigles que, d’altra
banda, són les que l’han ajudat a fer-se políticament i situar-lo on és a Igualada. Entre
certa militància, i no necessàriament només la dels barris
de Montserrat o Fàtima, no
han agradat accions del grup
municipal de talant clarament

U
O
N
Lluís
Carulla
2015

independentista.
Després de l’assemblea de divendres passat, s’ha distribuït
també una nova imatge de la
proposta, en la que s’observava un immens logo del PSC.
Està clar que la “vella guàrdia” del socialisme igualadí
defensa de totes totes la seva
marca, però aquesta posició
té visions oposades diametralment. Al final, tot semblava
indicar que les aigües recuperarien el seu curs habitual,
i que “Socialistes d’Igualada”
acabaria convertint-se en una
reedició de l’Entesa, qui sap,
amb l’addició posterior de
formacions com Avancem, o,
com en ocasions anteriors,
ICV. Ja es veurà. El que sí que
sembla, és que el PSC d’Igualada busca un nou dofí. Si és
que ja no el té.

“La meva afició
ha estat el treball,
però no per avarícia,
sinó per l’afany
d’impulsar projectes”
Lluís Carulla, 1987

d’estímul a un
projecte cultural

Objectiu
Impulsar projectes culturals en els diversos àmbits
de la llengua catalana, les arts i el pensament.
Dotació
1 premi de fins a 100.000 euros.

Fundació

Carulla

Consulteu les bases a:
www.fundaciocarulla.cat
Termini de presentació:
25 de març de 2015
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Els tres tombs

Diumenge tornen els Tres Tombs!
Els típics Tres Tombs
començaran a les 12
del migdia, amb el
recorregut habitual

REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge torna la
festa dels Tres Tombs, el punt
àlgid de les festes de Sant
Antoni Abad, que cada any
organitza l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. Els nostres
Tres Tombs estan documentats des del 1868, i són considerats una de les més mostres
vigents més antigues de la tradició traginera, molt arrelada a
Catalunya.
Els actes s’inicien avui
De fet, la festa pròpiament
dita comença avui divendres.
A les 12 del migdia, hi haurà
repic de campanes i dispar de
morterets anunciant l’inici de
les festes. A les 8 del vespre
al Saló de Sessions de l’Ajuntament, presentació de les
Festes Gremials, Banderers i
proclamació de les Pubilles.
Els banderers d’enguany seran Jaume Pons i Genovés,

les banderes gremials i les pubilles.  
En el darrer tomb, i des de
l’empostissat situat a la Rambla de Sant Isidre, benedicció
de totes les cavalleries i animals domèstics presents.
A les 4 de la tarda dinar de
germanor al restaurant Sesoliveres. Els comensals seran
obsequiats per part del Gremi,
amb el tortell de Sant Antoni.

Els Tres Tombs són una de les mostres més antigues de tradició genuïnament igualadina.

portador de la bandera petita
i el seu germà Jordi, portador
de la bandera gran.
Pel que fa a la pubilla, aquest

Es tornaran a veure carruatges i cavalls vinguts d’arreu del territori català.

honor correspon a l’odenenca
Blanca Jorba i Riera, acompanyada de les seves dames
d’honor, alhora les seves germanes Magda i Berta.
En el mateix acte tindrà lloc
una conferència de l’igualadí
Pere Carles i Freixas.
A partir de demà, els actes són
els següents:
Dissabte, 17 de gener
A les 10 del matí recollida de
les banderes, al carrer Nou,
5  i, portades per Jaume i Jordi Pons, acompanyats per la
Banda de Música d’Igualada
i pels Trabucaires igualadins
“Els Voladors”, es dirigiran a
l’arxiprestal Basílica de Santa
Maria, acompanyats també
per la pubilla i dames d’honor.
A les 11 del matí, es celebrarà
el Solemne Ofici concelebrat
pels rectors de Santa Maria,
Soledat i Sagrada Família,
amb la típica benedicció de
panets.
Hi participaran amb els
seus cants la Schola Cantò-

3

rum d’Igualada. Al finalitzar
es cantaran els goigs de Sant
Antoni.
En sortir s’acompanyarà a les
banderes al seu domicili. Davant de l’Ajuntament i a casa
dels banderers s’oferirà els
Ball de Bastons, a càrrec de
la colla del “Ball de Bastons
d’Igualada”.
A les 6 de la tarda, començarà la tradicional cercavila pels
carrers de la ciutat.  
A l’arribada a casa dels banderers, aquests obsequiaran
a tots els presents amb coca
i barreja.
Diumenge, 18 de gener
Des de les 9 fins 2/4 d’11
del matí, esmorzar pels participants forans en els Tres
Tombs, a l’esplanada del torrent de Can Masarnau.  
A partir de les 11 del matí, concentració per a l´inici dels Tres
Tombs, als carrers habituals,
al voltant de la plaça Castells.
A les 12 del migdia, inici dels
Tres Tombs, obrint la comitiva

Dilluns, 19 de gener
A les 8 del vespre i a l’església
de la Soledat, missa en sufragi
pels socis traspassats.
Dissabte, 24 de gener
A 2/4 d’11 de la nit  i al Teatre
Municipal l’Ateneu, ball de socis. En l’entreacte es parlarà
amb els banderers i pubilles.
Del 10 al 21 de febrer, exposició als baixos de la Biblioteca Central d’Igualada,
dels treballs participants en
el Xè concurs de dibuix “Surt a
veure els Tres Tombs”. El dissabte 14 de febrer, a les 12 del
migdia i a la Biblioteca Central
entrega de premis.
Del 18 d’abril al 3 de maig,
exposició   a la seu social
de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada (Plaça de la Creu,
18 baixos) dels treballs participants en el concurs de fotografia “Típics Tres Tombs
2015”. El mateix 18 d’abril es
farà l’entrega de premis.
El diumenge, 31 de maig, a
2/4 de dues de la tarda, dinar
de germanor a la Tossa de
Montbui. Durant la primera
quinzena de juny es farà també l’habitual excursió gremial.

TOMBS
D’ IGUALADA

festa tradicional d’interès nacional

Vols fer-te soci?

www.gremitraginersigualada.com

Tel. 93 803 37 97

magi.molas@telefonica.net
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Els tres tombs

Jaume Pons i Genovés (bandera petita)

Jordi Pons i Genovés (bandera petita)

Berta Jorba i Riera (dama d’honor)

Blanca Jorba i Riera (pubilla)

Magda Jorba i Riera (dama d’honor)

Pere Argelich, Josep Pons
(Fum), i un record especial
per aquells que la van fer possible en el seu moment i ja no
hi són: Pepito, “avi Fum”, iaia
Roser i avi Castells, Maria i
Ton de la Torre de l’Espatlleta,
Palau, Albert Balcells..., a tots
donar les gràcies per ser en
aquesta festa.
Voldríem que aquesta festa
tingués una continuïtat, però
sabem que amb els temps que
corren, la crisi econòmica també afecta un esdeveniment
com aquest. La lluita, però,

per una entitat com aquesta
sempre hi serà present, i per
tant, sempre hi haurà un futur.
Una junta que sap organitzar
i s’esforça per aconseguir els
seus fruits, demanem que
continuï amb el seu sacrifici i
valentia per donar una llarga
vida als Tonis.
Des d’aquestes línies us diem
a tots els que estimem aquesta festa que la gaudiu i la viviu
com la família Fum, que la viviu com la festa gran de casa.
Visca els Tonis!!!

La Festa de St. Antoni, la “festa gran” de l’any per a moltes famílies
JAUME i JORDI PONS GENOVÉS

Un any més el Gremi de Traginers celebra la festa patronal
de Sant Antoni Abat i aquest
any el 193è aniversari. A nosaltres ens han concedit les
banderes gremials. És un honor i plaer poder representar
el nostre gremi en una festa
com aquesta, ja que la família
Fum la vivim amb gran entusiasme, felicitat i il.lusió, sent la
festa gran de casa.
Quan els membres de la junta
ens informen del pròxim acte
d’enguany i som els principals protagonistes no podem
pas rebutjar una petició així,
i accedim sense cap inconvenient ser els portadors de les
banderes petita i gran, ja que
sempre esperes aquest moment quan ets soci de fa molt
de temps, i el moment per nosaltres ha arribat.
Portem molts anys en aquesta entitat i hem viscut de diverses maneres la festa: des
de preparar cavalls solament
pels Tres Tombs, a participar
des de petits fins a dia d’avui
en els actes. Hem estat portadors i cordoners de la bandera
quan els nostres familiars els
va tocar fa anys ser banderes:
primer el nostre “avi Fum”,
després els nostres cosins Judit i Pep... i fins a representar
el Gremi en altres Tres Tombs
de Catalunya.
Voldríem dedicar aquesta
celebració de Sant Antoni al
nostre avi Jaume -el Fum- ,
una persona que es va dedicar plenament al món dels
cavalls i que en aquest Gremi,
va viure sempre per mantenir
viva aquesta festa, tot gaudintla veient els equins de casa i
com el Gremi lluïa tots els
seus carros i carruatges. Recordem com setmanes abans
dels Tres Tombs anava pels
mercats i fires comprant algun
cavall, mula o matxo solament
per intentar que l’entitat fes
sortir el màxim de carros possibles durant el diumenge.
Tenim moltes vivències de
la festa. Al principi la família
sortíem tots muntats a cavall,

però amb els anys deixes la
muntura per acabar portant el
carro de la palla, el carro de
bombers, el carro de la pell, el
carro de verdures, el carro de
fogots, etc... ja que algun cop
o altre hem hagut de donar un
cop de mà en diferents carros.
Normalment la gent, el públic,
els espectadors... veuen el resultat final de la festa que és
els Tres Tombs, però abans
d’això hi ha molt de treball al
darrera: una feina que no es

veu, però que és tant o més
important com la cercavila del
diumenge.
Ni la preparació dels carros
(amb les seves càrregues
corresponents), ni uns Tres
Tombs lluïts i d’èxit a Igualada, no serien possibles sense
la seva gent. Així doncs, podríem mencionar noms com:
Josep Miñano, Joan Sellés,
Antonio Aure, Carles Aure,
Ton Aribau de cal Masmarell,
Josep Andreví, Antoni Pineda,

(extret del programa oficial)

El Josep de cal Fum participant a una edició dels Tres Tombs,
amb els seus fills, Jordi i Jaume, i el seu nebot Pep Altés.

www.taxisigualada.com
SERVEI GRATUÏT DE

WIFI + PORTÀTIL + IPAD
IMPRESSORA + CORRENT 220V
trànsfers de ﬁns a

8 passatgers
609 478 219 facebook.com/taxisigualada
info@taxisigualada.com twitter.com/taxisigualada
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La Generalitat inicia el procés en
la candidatura dels Reis a la Unesco
REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Cultura
ha iniciat aquesta setmana el
procés per a presentar com a
candidata a Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat la
Festa dels Reis d’Igualada, un
cop el Consell Assessor del
Patrimoni Cultural ha revisat
avui la proposta i ha donat
llum verda a la seva tramitació.
La celebració de la Festa dels
Reis està impulsada anualment per la Fundació Privada
Comissió Cavalcada dels Reis
FP d’Igualada. L’Ajuntament
d’Igualada és qui ha sol·licitat
a la Generalitat que s’iniciï el
procés perquè pugui ser reconeguda per la Unesco.
La Festa dels Reis d’Igualada,
i en concret la seva Cavalcada, és considerada com una
de les celebracions més antigues de Catalunya, ja que es
remunta al 1895. L’any 2010
va ser inscrita al Catàleg del
Patrimoni Festiu de Catalunya, i va ser declarada Festa Popular d’Interès Cultural.
L’any 2013 va rebre la Creu
de Sant Jordi.
A l’hora d’aprovar la seva tramitació, el Departament de
Cultura ha valorat especialment la gran mobilització que
suposa per la ciutat i l’esperit
solidari que l’han empès des
dels seus orígens, a finals del
segle XIX. L’arribada del pat-

El candidat Josep M. Palau mostra els 13 barris on recolliran propostes dels veïns.

La festa dels Reis d’Igualada vol tenir una consideració singular.

ge Faruk, els missatges adreçats als infants a través de la
ràdio, una cavalcada amb mil
patges, les desenes de milers
d’espectadors als carrers, la
pujada amb escales als balcons, i el gran desplegament
logístic i organitzatiu que permet el repartiment dels regals
a les llars durant la mateixa Nit
de Reis, són alguns dels elements que la fan única.
En aquest sentit, a l’hora de
valorar la proposta, el Consell
Assessor ha tingut en compte que la festa compleix amb
els cinc criteris marcats per la
Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial fixats per la Unesco:
1. L’element és patrimoni cultural immaterial en el sentit de
l’article 2 de la Convenció
2. La inscripció de l’element

contribuirà a donar a conèixer el patrimoni cultural immaterial, a aconseguir que
es prengui consciència de la
seva importància en propiciar
el diàleg, i a posar de manifest
la diversitat cultural a escala
mundial i donant testimoni de
la creativitat humana.
3. La proposta d’inscripció de
l‘element té un suport i una
participació molt àmplia a la
capital de l’Anoia i el seu entorn.
4. L’element figura en l’inventari de patrimoni cultural immaterial de Catalunya
5. La Festa dels Reis d’Igualada mobilitza una gran quantitat de personatges interpretats
per molts membres de la població i suposa una escenificació pública d’una molt gran
dimensió i creativitat.

Citen a declarar el regidor Robert Hernando en
un cas de presumpta temptativa d’homicidi
REDACCIÓ / LA VEU

L’igualadí Robert Hernando,
secretari general i home fort
de PxC des de l’expulsió de
Josep Anglada de la formació,
i regidor a l’Ajuntament d’Igualada, juntament amb Joan
Carles Fuentes, regidor a Vic;
i Ignasi Mulleras, a Olot, van
ser citats a declarar ahir dijous
al jutjat de Vic respecte la querella per una presumpta temptativa d’homicidi i de danys
i lesions contra Anglada. La
conxorxa hauria consistit, segons l’acusació, en provocar
un accident de trànsit, per tal
d’apartar la presumpta víctima, Josep Anglada, (que és
qui ha presentat la querella)
de les properes eleccions municipals. Segons l’acusació,
les proves serien contundents,
ja que s’han enregistrat les
converses, segons avançava
ahir el portal digital Osona.
com i varis periòdics de distribució nacional.
El “pla” és digne d’una de les
millors peŀlícules d’espies.

Robert Hernando.

Segons Anglada, “la conspiració va ser proposada a un
antic membre repescat de
PxC, Francesc Bueno, a qui
se li va proposar ser la persona que facilités l’atemptat
contra Anglada”. El pla es va
estendre llavors a Albert Solà
Jiménez, molt conegut perquè
té posada una demanda perquè se li reconegui que és fill
del rei Joan Carles I. Tots dos
havien de portar a sopar An-

glada al restaurant El Roquet
de Tavèrnoles, el dijous 13 de
novembre, i l’havien d’emborratxar. Un cop sortís de l’establiment, en estat ebri, Anglada
havia de patir un accident amb
el cotxe, en topar amb un camió que l’hauria tret de la carretera. El conductor del camió
també hauria format part de la
conxorxa. El primer objectiu
era que el Mossos, en desplaçar-se al lloc del sinistre,
trobessin Anglada amb una
taxa d’alcohol per sobre de la
permesa. A efectes pràctics,
això hauria suposat la seva
inhabilitació com a polític i no
s’hauria pogut presentar a les
eleccions municipals de Vic, el
maig de 2015. Com dèiem, un
cas digne de peŀlícula...
Hernando ha negat en anteriors ocasions qualsevol implicació, creu que és fruit de “la
capacitat inventiva d’Anglada,
de ciència ficció, ell ja no sap
què fer per sortir als diaris”.
Ahir tenia previst de demanar
l’arxivament d’aquest cas.

ERC prepara una intensa
precampanya a tots
els barris de la ciutat
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

ERC iniciarà a finals d’aquest
mes de gener una intensa precampanya a tots els barris de
la ciutat. L’objectiu és posar en
marxa una “democràcia participativa”, consistent en escoltar, recollir propostes i incorporar-les al programa electoral
de les properes municipals. El
candidat a l’alcaldia, Josep
Maria Palau, acompanyat de
la sociòloga Susanna Llopart,
i de l’advocada Carolina Telechea, van presentar dimarts
aquest projecte.
Palau va explicar que vol posar en marxa “una nova manera de fer política municipal,
de manera que els ciutadans
tinguin més participació en la
presa de decisions”, quelcom
obert a tothom, sigui quina
sigui la seva ideologia. “Volem escoltar tothom, tots els
veïns, més enllà de si són o
no independentistes o d’esquerres”. L’encara alcalde de
Jorba i membre de l’executiva
nacional d’Esquerra va valorar
molt positivament el pacte de
govern amb CiU a Igualada,
però va mostrar-se caut a parlar del futur. “Els governs es
configuren a partir dels projectes, nosaltres som una força
amb vocació de centralitat,
però estem disposats a fer pinya amb qui vulgui compartir”,
deia Palau, per a qui “Igualada
pot viure en els propers anys
un moment d’empenta i iŀlusió,
i a ERC hi ha gent amb moltes
ganes d’ajudar-hi”.
En relació al programa de participació ciutadana -que té una
durada de 10 anys- Carolina
Telechea va afirmar que “hem
detectat aquesta necessitat.
De fet, ja s’han creat fins a 40
taules informatives en els darrers mesos, que han servit per
a recollir moltes dades. També
les 9 sectorials del partit han
treballat en 45 propostes reals
que s’incorporaran al programa electoral”.
Una de les sectorials, la de
participació ciutadana -que
encapçala Susanna Llopart-

Des de finals de
gener fins a l’abril, es
faran reunions i
enquestes en tots
els barris per tal de
recollir propostes
que s’incorporaran
al programa
electoral
ha fet un seguit de cinc propostes: reformular els canals
de participació existents entre
ciutadans i ajuntament i adaptar-los a les dinàmiques actuals; dinamitzar el teixit associatiu veïnal i la col·laboració
entre entitats; crear espais
d’aprenentatge en matèria de
participació ciutadana i dinamització comunitària; treballar
els grans temes de ciutat de
forma participada; i garantir
la fluïdesa de la comunicació
per tal de dotar als ciutadans
d’una informació municipal
transparent.
Reunions a tots els barris
ERC ha elaborat una enquesta de cinc preguntes que
s’adreçarà a totes les llars de
la ciutat, en la qual els ciutadans, de forma anònima si
volen, podran contestar què
prefereixen en assumptes tan
importants com l’economia,
l’urbanisme, l’educació o el
medi ambient, a més de poder
proposar noves idees del seu
puny i lletra.
Al mateix temps, Esquerra
farà reunions a tots els barris.
En total, n’ha escollit 13, en
trobades que s’iniciaran el 23
de gener: Les Flors i Montserrat (23 de gener), Fàtima (6
de febrer), Set Camins I (13),
Set Camins II (20), Les Comes
(27), Poble Sec I (6 de març),
Poble Sec II (13), Xipreret
(20), Rec, St. Agustí i Nucli
Històric (27), Cal Font, Sta.
Caterina i Aurora (10 d’abril),
Ateneu i antic Hospital (17),
La Masuca i La Bàscula (24), i
Sant Crist (30 d’abril).

Publicitat

D E L’A N O IA
AAFF Fem+FemPais 297x420mm.pdf

1

29/12/14

17:44

DIVENDRES
16 de gener de 2015

13

14

Igualada

DIVENDRES
16 de gener de 2015

D E L’A N O IA

Ja són 15 les empreses de l’Anoia amb
I el 2017?
el certificat de qualitat Sicted
PERE PRAT

REDACCIÓ / LA VEU

Un total de 15 empreses turístiques, productors, comerços i
restaurants de l’Anoia disposen del certificat de qualitat
SICTED, una distinció d’àmbit
estatal que reconeix la competitivitat de les empreses del
sector. Enguany, tretze empreses que ja disposaven del
distintiu van superar les proves d’avaluació per mantenirlo i les dues noves empreses
que el sol·licitaven per primer
cop també el van adquirir.
Les noves incorporacions
d’aquest any han estat l’empresa Globus Kontiki i Cava
Pagès Entrena. Les tretze empreses que mantenen el distintiu són: la brigada de l’Ajuntament de Calaf, Cal Barrusca,
Cal Fuster de la Plaça, Cal
Grau de la Llavinera, el forn
Cal Prat, el Celler Cal Prat,
l’oficina de Turisme de Calaf,
l’Ajuntament de St. Pere Sallavinera, l’Ajuntament de Prats
de Rei, l’Observatori de Pujalt,
el museu de la Pell i Comarcal
de l’Anoia, Punt d’Informació
Cultural i Turístic d’Igualada i

la Torre Nova Resort.
Per aconseguir l’adhesió i
mantenir-la, les empreses
han de complir uns indicadors
de qualitat, unes mesures de
bones pràctiques recollides
en un manual. A més, reben
un pla formatiu, assisteixen
a tallers i participen en grups
de treball. Una entitat externa avalua cada any el compliment del manual de bones
pràctiques i supervisa que les
empreses apliquin tots els indicadors de qualitat exigits.
El Consell Comarcal és l’ens
encarregat de gestionar les
acreditacions, un projecte que
té la voluntat d’incrementar la
competitivitat de les empre-

ses turístiques de la comarca
i augmentar els estàndards de
qualitats turística de la destinació.
El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació és
un sistema de qualitat d’àmbit
espanyol amb més de 10 anys
d’implantació́. Actualment hi
ha més de 5.000 empreses
distingides. Des del 2006, el
sistema s’implanta a la província de Barcelona a través de
Cambra de Comerç̧ de Barcelona i Diputació́ de Barcelona.
A la demarcació de Barcelona
s’hi han acollit un total de 13
destinacions, repartides en 10
comarques. Actualment hi ha
500 empreses distingides.
El projecte compta amb el finançament de la Diputació́ de
Barcelona. Les empreses i entitats turístiques, així com els
productors, comerços i restaurants que estiguin interessats
en adherir- se o bé vulguin
obtenir més informació́, es poden adreçar al Departament
de Promoció Comarcal del
Consell Comarcal de l’Anoia
(telèfon 93 805 15 85).

Dimecres vinent, jornada a la Cambra sobre les
novetats de l’impost de societats, Iva i Irpf
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimecres 21 de gener tindrà lloc, de 9 a 15 hores,
un interessant curs sobre les
novetats de l’impost de societats, Iva i Irpf, a la seu de la
delegació a l’Anoia de la Cambra de Comerç.
L’any 2015 s’inicia amb un
ventall de novetats que afecten els impostos més importants del nostre marc tributari.
Aquest curs té com a objectiu repassar les principals novetats que aquesta “reforma
fiscal” ens depara de cara a
poder planificar tant l’any 2015
com el 2016.
El curs està dirigit a aquelles
persones (gerents, directors
financers, comptables o assessors) que necessitin estar
al dia de les novetats fiscals
per prendre les decisions més
encertades en el seu dia a dia.
Requereix tenir uns coneixements previs d’aquests tres
impostos, doncs es parlarà

dels canvis pressuposant el
coneixement bàsic de la normativa anterior.
Contingut:
I. Reforma Fiscal en matèria
d’IRPF, així com No Residents. A destacar:
a) Trams aplicables, així com
nous tipus de gravamen a la
base de l’estalvi.
b) Ampliació dels mínims familiars i Deduccions Anticipades
(tres nous supòsits a sol.licitar
a partir d’1 de gener de 2015
c) Tractament del lloguer, tant
des del punt de vista del propietari com del llogater
d) Exempcions: Nou supòsit
d’exempció aplicable a venda
d’actius per persones majors
de 65 anys.
e) Retencions.
f) Mòduls.
g) Tributació dels rendiments
de capital mobiliari
II. Reforma Fiscal en matèria
d’Impost sobre Societats.
Revisió de les novetats que

planteja la nova Llei de l’Impost sobre Societats (Llei
27/2014 de 27 de novembre).
Entre les novetats de la Llei
a destacar: Baixada de tipus
de gravamen. Restriccions a
la deduïbilitat dels deterioraments. Noves normes en la
compensació de bases imposables negatives. Reserva
d’anivellament i Reserva de
capitalització.
Mesures temporals 2015. Noves taules d’amortització. Deduccions fiscals.
III. Reforma Fiscal en matèria
d’IVA.
Nous criteris de localització
del fet imposable i el règim de
“mini finestreta única”. Ampliació de tipus de gravamen. Reducció de tipus de gravamen.
Ampliació de supòsits d’inversió del subjecte passiu. Nous
supòsits d’exempció.
Inscripcions: Tel. 902 448 448
Ext. 1035. e-mail: igualada@
cambrabcn.org

Avui, sessió informativa sobre el postgrau en
direcció comercial i màrqueting industrial
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres tindrà lloc la
presentació de la 3a. edició
del Postgrau en Direcció Comercial i Màrqueting Industrial

coorganitzat per la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada. Serà
a les 4 de la tarda al Campus
Universitari d’Igualada.

L’acte està obert a tothom que
hi estigui interessat. Podeu
confirmar assistència per mail
a formacio@uea.cat o per telèfon 938052292.

Quan s’intenten fer prediccions del futur s’utilitzen les
explicacions del passat. És
com voler conduir un vehicle mirant el retrovisor. I cal
una perspectiva ampla. I més
quan no s’està ni en una carretera, ni en una pista, sinó
enmig del desconegut. I en
els problemes que apareixen, res es pot explicar a partir d’una única causa. Hi conflueixen múltiples factors i les
explicacions monocausals no
serveixen.
Per exemple, abans es tenia molt en compte la climatologia. Eren temps en què
aquest factor tenia incidència
en l’agricultura, en el tèxtil i
en les indústries extractives,
fossin la llenya o el carbó.
Però avui, tot i seguir tenint
una certa influència, l’efecte globalització fa que el clima i la temporalitat comptin
menys. Els gelats, torrons
i joguines continuen tenint
concentrades bona part de
les vendes anyals.
Després s’han utilitzat molt
opcions exclusivament monetaristes, especialment les
que cerquen l’estabilitat.
Però l’abús del dèficit i el
malbaratament dels recursos han portat que projectes
que haurien de crear riquesa
s’hagin quedat sense fons de
finançament. L’actuació dels
bancs, l’expansió desordenada del crèdit, les restriccions
excessives i les bombolles
financeres s’han convertit en
crisis.
Però, tampoc no ho expliquen tot. Hi ha altres factors
que han modificat profundament el nostre món. Per
exemple, els canvis en els
transports, la digitalització i
les comunicacions, que ens
permeten viure realitats llunyanes i interactuar com si
fossin properes. Les vendes
i les produccions es fan a
les Amèriques, la Índia o la
Xina. Les persones emigren,
van amunt i avall a la cerca
de mercats, fonts de subministraments o simplement
per conèixer altres cultures.
I aquests moviments incideixen en els preus dels productes, en els nivells salarials i
en l’ocupació. Tampoc es pot
oblidar l’impacte de la despesa pública sobre la marxa
de l’economia, o la derivada
impositiva, que, al igual que
els costos productius i les comunicacions, han determinat
on s’ubiquen les noves inversions.
Tots ells s’han convertit en
elements determinants d’una

estructura complexa. Mai hi
ha una crisi que afecti a tothom. Mentre les empreses
tanquen, els advocats mercantilistes que gestionen els
concursos de creditors es
guanyen bé la vida. Per això
hi ha qui parla d’economia
quàntica de nivells superposats que fa que una mateixa
cosa vagi bé o malament al
mateix temps. O parts d’un
tot que funcionen mentre que
altres es moren i que obliguen a fer escissions i reestructuracions per mantenir
allò que té vida. Eliminar el
que ja és mort per revitalitzar el que té possibilitats de
créixer. És l’economia de la
destrucció creativa. Com en
la vida natural que per aconseguir una collita cal sembrar
llavors que per fructificar han
de morin primer.
Ara molts asseguren que estem en un canvi d’etapa. L’inici d’un nou cicle llarg. Mentre
les ones curtes són de vuit
anys més o menys, les llargues són de tres-cents. Per
això quan es parla de la depreciació de l’euro, de la baixada del preu del petroli, de
la “Quantitative Easing” del
BCE, de les taxes d’interès
molt baixos, del pla Junker
d’inversions, de l’ascensió de
forces polítiques com Syritza
o Podemos, del terrorisme
intransigent i de com disminuir els dèficits públics a
France o Itàlia, estem parlant
del curt termini. De mirar la
roda. Però quan Natixis, un
banc amb serveis financers
molt especialitzats i amb un
gabinet d’estudis molt potent, es pregunta si el 2017
pot ser l’any del Grand Crash
que deixaria petit el dels anys
vint, ens hem de preguntar si
serà l’oficialització del gran
canvi. El que havia predit
l’economista Niño Becerra.
Perquè ara les recances dels
experts són: Què passarà
quan torni a pujar el preu del
petroli? Hi haurà una reacció dels inversors petroliers
amb una demanda a la baixa
i una capacitat a reabsorbirse i modificar l’equilibri de les
reserves actuals? Quines seran les reaccions quan pugi
del preu del diner i la inflació?. Hi haurà una crisi política i social? Mirar el passat
no ajuda. Estem davant d’un
situació desconeguda. Molts
estudien teories diverses.
Potser el 2017 sigui un any
de conjuncions. Però del que
no hi ha dubte és que ja estem en un nou cicle.
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Dimarts de Diàleg reuneix a l’Ateneu Igualadí
els cinc alcaldes de la ciutat des de 1979
REDACCIÓ / LA VEU

L’obertura de l’Any 2 de DdD
(Dimarts de Diàlegs) a l’Ateneu
va comptar amb una sessió especial i històrica, ja que per primera vegada es van reunir en
un mateix acte els 5 alcaldes
que Igualada ha tingut des de
la recuperació de la democràcia: Manuel Miserachs, Ramon
Tomàs, Josep M. Susanna,
Jordi Aymamí i Marc Castells.
Tots cinc van exhibir una molt
bona sintonia i van ser els protagonistes de la sessió que
tenia com a objectiu conèixer
com es viu el fet de ser alcalde d’Igualada des d’un punt de
vista més íntim i personal, amb
el títol “Et presentaries per ser
alcalde d’Igualada?”.
En un primer moment cada
un d’ells va exposar perquè
van voler optar a ser alcaldes
d’Igualada i van relatar com
entenien el seu compromís
amb la ciutat: Manuel Miserachs ja era un activista polític en
temps de la dictadura amb un
anhel per la democràcia; Ramon Tomàs, amb uns valors
cristians, va voler ajudar a la
societat en la qual va néixer;
Josep M. Susanna s’hi va trobar per sorpresa quan la seva
formació política buscava un
candidat de consens; Jordi Aymamí ja tenia un compromís
social impulsat, en part pel fet
d’haver estudiat al seminari
dels Caputxins d’Igualada, i
una militància en l’àmbit de les
esquerres; i a Marc Castells se
li va despertar la inquietud política arran de la lluita contra la
Hispano Igualadina que va fer
en la seva etapa d’estudiant.
Les agendes plenes d’actes i la
varietat dels mateixos, el fet de
no tenir caps de setmana lliure
i d’intentar complir amb totes
les entitats que els convoquen
o de persones que els paren
pel carrer va ser destacat. En

L’acte va aixecar dimarts molta expectació a la Sala de Socis de l’Ateneu.

aquest sentit, van coincidir en
què els ciutadans no es poden
arribar a imaginar la quantitat
de confidències que s’arriben a
fer a un alcalde perquè, al veure’ls com l’autoritat més propera, tothom els explica els seus
neguits. Davant d’això, Aymamí va assegurar que “un alcalde no pot pretendre solucionar
tots i cada un dels problemes,
els ha de saber delegar i el que
ha de fer, sobretot, és plantejar
solucions globals per l’interès
general i models de ciutat que
mirin més enllà”. Per la seva
part, Castells va afegir que “des
de la posició d’alcalde tenim tot
un seguit d’informacions i una
radiografia de la ciutat que et
fan mirar-la amb uns altres ulls
i et serveixen per prendre cada
decisió, en qualsevol tema,
amb uns coneixements molt
amplis”.
Davant la pregunta de si a
Igualada hi ha poders fàctics,
Ramon Tomàs va dir que “no
tinc cap problema en reconèixer que hi ha gent i sectors
que volen excercir influència
sobre el poder polític i davant
d’això un alcalde ha de saber
dir no”. D’altra banda, Manuel
Miserachs, també va posar de
relleu la “responsabilitat que té
un alcalde amb tot allò que firma perquè és qui pren l’última
decisió en molts aspectes”.
Els alcaldes també van explicar allò que normalment no

expliquen als actes públics,
com són les repercussions en
la vida personal pel fet d’ocupar aquest càrrec. Tots ells van
coincidir a dir que la vida familiar se’n ressent i que es produeix un distanciament, sobretot
amb els fills. També van relatar
que cal agrair a cada una de les
seves parelles la generositat
que han tingut perquè ells poguéssin desenvolupar aquesta
responsabilitat. Alguns van dir
que a casa parlaven de la feina
i altres que s’autoobliguen a no
fer-ho: “si no, potser algun dia
ens trobaríem amb les maletes
a la porta”, va dir tot fent broma Marc Castells. Tot i aquest
desgast en la vida personal,
Aymamí va posar de relleu que
“és una feina a la qual ningú
t’hi obliga. T’hi poses perquè
vols i perquè t’ho passes bé,
sinó no aguantaries tot el que
comporta ser alcalde”. Tots van
dir que no se’n queixen perquè
eren plenament conscients del
que vol dir tenir aquesta responsabilitat.
Al llarg de la sessió van sortir
diferents anècdotes com per
exemple les nits de dormir
malament que han passat Miserachs o Aymamí per les preocupacions de qüestions relacionades amb l’Ajuntament, la
gravadora que Susanna portava sempre a la butxaca per
enregistrar el que hi havia malmès a la via pública, el miler de

amb la
col·laboració de
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visites que Tomàs va rebre al
despatx en només un any d’alcaldia o els missatges de Facebook i Twitter que Castells
contesta, fins i tot, des del llit
abans d’anar a dormir, ja que
considera les xarxes socials
“un barri més de la ciutat”.
La moció de censura que Jordi Aymamí va presentar a Ramon Tomàs i per la qual aquest
va haver de deixar el càrrec
a l’any 1992 també va sortir i,
entre rialles, Tomàs va avançar
que si mai es plantegés tornar
a la política ho faria “només si
Aymamí també s’hi presenta
i així intentar-li tornar la moció de censura”. Amb rialles,
aquest va dir que s’ho pensaria. Davant del fet de deixar de
ser alcalde, tots ells van explicar que saben i sabien que és
un càrrec amb data de caducitat. Josep Maria Susanna va
dir que “l’endemà de deixar de
ser alcalde tens una sensació
estranya, com si et faltés alguna cosa, però crec que tots
els que estem aquí ens hi vam
saber adaptar perquè mai vam
deixar la nostra professió de
banda. En el meu cas, durant
el meu mandat, continuava
fent de mestre i donant classes, el que em permetia tocar
de peus a terra”.
Després de l’acte es va fer un
petit acte de celebració del primer any de DdD. La presidenta de l’Ateneu Igualadí, Mireia
Claret, va fer un “agraïment a
tota la gent d’Igualada per haver-se fet seu aquest espai i
haver-lo convertit en un fòrum
de debat ciutadà, tal i com ens
vam marcar al començar”. El
coordinador de DdD, Jordi Cuadras, va relatar com “l’objectiu
de DdD és fomentar el coneixement i el pensament crític
a Igualada a partir del diàleg i
l’intercanvi d’opinions”.

Logotip que identifica el Gremi d’Instal.ladors.

Els instal.ladors de
l’Anoia creen un
distintitiu per evitar
l’intrusisme
JP / LA VEU

L’intrusisme, gent que es presenta a les cases fent-se passar per algú autoritzat però
que realment no compta amb
cap permís oficial, ha provocat
que el Gremi d’Instal.ladors de
l’Anoia hagi creat un adhesiu
distintiu que els identifiqui clarament davant els ciutadans.
A més, aquest distintiu es renovarà anualment, amb l’any
clarament assenyalat.
El president del gremi, Rupert
Carvajal, explicava aquesta
setmana a La Veu que “hem
decidit lluitar contra l’intrusisme, és un dels objectius
més importants que ens hem
marcat des del gremi. La gent
ha de saber que el propietari
és el responsable de la seva
instaŀlació, i no qualsevol està
preparat i autoritzat per manipular la seva caldera o els
seus aparells”. Per això, explica Carvajal, es va creure oportú “crear aquest logotip en el
que es pogués identificar cada
any els professionals que estem agremiats. Això significa
que, qui porti aquest símbol,
té al dia la seva assegurança
de responsabilitat civil, i té tots
els carnets i permisos oficials”.
El gremi també està preocupat
perquè algunes companyies
d’assegurances envien a les
llars tècnics de baixa qualificació que no tenen tots els permisos.
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Nova pista poliesportiva
al Parc de Vallbona
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La pell d’Igualada, al
programa Quèquicom
del Canal 33
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REDACCIÓ / LA VEU

Dissabte passat s’ha obert la
nova rampa per a vianants
que comunica les voreres superior i inferior de l’Avinguda
Gaudí. Fins ara no hi havia
cap comunicació possible per
als vianants entre els dos nivells de la via al llarg de més
de 300 metres, fet que obligava a un desplaçament especialment complicat per les persones grans o amb mobilitat
reduïda.
Ara, però, l’Ajuntament d’Igualada, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha enllestit la construcció d’un vial
de comunicació que permet
superar aquesta barrera de
més de 6 metres d’alçada. Es
tracta d’una rampa per a vianants accessible, de 3 metres
d’amplada, amb un pendent
assequible per a les persones
i que transcorre a tocar del
mur de formigó ja existent. A
la seva part superior, a més,
s’hi ha afegit un mirador amb
vistes al torrent de l’Espelt i La
Tossa de Montbui i, en fases
posteriors, es preveu arranjar
i enjardinar el terreny de la
seva part inferior, a tocar de la
rotonda que comunica l’Avinguda Gaudí amb el pont que
porta cap a la zona de l’Estadi
Atlètic.
L’acte d’obertura, que ha
comptat amb la presència de
l’alcalde, Marc Castells, i de
diferents regidors, ha congregat també veïns de la zona i
residents dels pisos Viu B2
per a la gent gran, que es troben al seu davant.
Aquest nou vial suposa, a
més, l’obertura d’una nova
artèria de comunicació per a
vianants o ciclistes, que permetrà enllaçar de manera directa i ràpida punts cèntrics
com la Plaça de Cal Font,
amb l’àrea educativa i esportiva de Ponent, que conformen els instituts, el Campus
Universitari i els complexos
esportius de l’Estadi i l’Infinit.
Aquesta nova rampa, que ha
tingut un cost de 120.000 euros aportats per la Diputació,
serveix alhora d’escullera per
evitar que aquest mur torni a
patir desplaçaments fruit de
moviments de terres, com va
succeir el 2013.

El Parc de Vallbona d’Igualada, ubicat al barri de Set Camins, compta des del passat
diumenge, 11 de gener, amb
una pista multiesportiva oberta als seus veïns i especialment adreçada als infants i als
joves. La instal·lació permet
practicar futbol sala, bàsquet o
handbol, està construïda amb
estructura d’acer galvanitzat i
tanques de fusta de pi, i s’ha
ubicat sobre una superfície
formigonada que ha calgut fer
específicament per salvar el
desnivell del terreny original.
A l’acte d’obertura hi ha as-

Les inscripcions
a les activitats
dels centres cívics
municipals, a punt
La propera setmana s’obren
les inscripcions per a les
noves activitats dels equipaments cívics municipals,
l’Espai Cívic Centre i el Centre Cívic de Fàtima. En total,
tal com ha explicat el tinent
d’alcalde d’Acció Social,
Joan Torras, s’ofereixen 178
activitats i un total de 2.340
places. En aquesta ocasió,
la programació s’ha elaborat
tenint en compte més que
mai el parer de la ciutadania,
després d’un estudi d’opinió
impulsat des d’aquest departament.
L’altra gran novetat és el canvi de format i de disseny del
programa en paper. A més,
s’han introduït millores en
el sistema d’inscripcions per
fer-lo més àgil, diversificant
les inscripcions per blocs
temàtics per evitar sobrecàrregues a la xarxa i, a banda, donant dia i hora per les
persones que vulguin fer les
inscripcions presencialment.
Els detalls es poden consultar al web www.igualada.cat
o als telèfons 93 805 26 21
(Centre de Fàtima) i 93 806
81 01 (Espai Cívic Centre).
Torras també ha avançat
que el dissabte, 14 de març,
està previst el 20è aniversari
del Centre Cívic de Fàtima i
del 10è aniversari de l’Espai
Cívic Centre.
Paral·lelament, el proper dimarts, 20 de gener, comencen les inscripcions per als
cursos del Programa de Millora del Barri de Sant Agustí.
Les inscripcions es podran
fer de forma presencial de 9
a 13h a l’oficina de la Plaça
de la Creu número 18, i també al web www.igualada.cat.

REDACCIÓ / LA VEU

Acte d’obertura de la pista poliesportiva, diumenge passat.

sistit l’alcalde Marc Castells,
acompanyat de diferents regidors. Hi han participat també
representants de l’Associació
de Veïns del Barri de Set Camins i de l’AMPA de l’Escola
Ramon Castelltort, que han
organitzat una jornada festiva
amb una botifarrada popular
i un seguit de partits de futbol
sala per als infants.
Els darrers anys, aquest parc
de la ciutat ha estat objecte
de diferents millores, com ara
l’activació del servei d’Internet
públic WIFIGD, la instal·lació
d’un espai d’activitat lúdica i

de salut per a la gent gran o la
instal·lació també d’una nova
barana de fusta per augmentar la seguretat en el baixant
que el separa del seu espai inferior, el Parc de Valldaura. A
més, ben aviat es preveu l’inici
dels treballs d’una passarel·la
de fusta que obrirà un nou enllaç per vianants cap al carrer
Comarca, formant part del recorregut Central de la futura
Anella Verda.
L’Ajuntament preveu obrir aviat una altra pista multiesportiva al barri del Sant Crist, al
carrer de la Coral la Llàntia.

El passat dimarts 13 de gener a les 22 h al canal 33 la
pell d’Igualada va ser protagonista al programa “Quèquicom”, titulat: “Cuir, pell per
sempre”. En el programa, explicaven que “malgrat l’evolució dels teixits, el cuir continua
sent un material insubstituïble
en articles tan diversos com el
calçat, les pilotes, o les granotes dels pilots del motociclisme. Viatjarem de l’escorxador a l’adoberia per entendre
com s’extreu la pell de vedella
i com es tracta per convertirla en cuir”. En el documental
hi van intervenir Miquel Vila,
assessor del gremi d’adobers
d’Igualada, i Teresa Mir, cap
de Serveis, Empreses Càtedra A3 de la UPC.
Podeu veure el programa “a la
carta” clicant a blogs.tv3.cat/
quequicom.
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Mont-social: l’Ajuntament de Montbui impulsa un
projecte transversal contra l’exclusió social
MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui treballa en el projecte Mont-Social, un conjunt d’accions que
volen optimitzar, coordinar i
posar en valor tots els recursos
existents al municipi per lluitar
contra l’exclusió social i la precarietat en la qual, malauradament, moltes famílies es veuen
obligades a viure com a conseqüència de la llarga i greu crisi
econòmica que estem patint.
Encara que no té les competències adients per fer-hi front,
des de l’Ajuntament de Montbui s’ha treballat fort durant els
darrers anys per augmentar de
forma notable les partides destinades a oferir diferents tipus
de support social a les persones, col·lectius i famílies més
necessitades.
El projecte Mont-Social inclou
tres línies bàsiques d’actuació:
d’una banda les Accions d’Inclusió Social i Solidaritat, entre
les quals destaca el Banc dels
Aliments de Montbui.
En aquest sentit cal remarcar
que l’Ajuntament ha posat en
marxa recentment un espai
municipal on emmagatzemar i
gestionar els aliments que es
recullin gràcies a la solidaritat
dels veïns i veïnes de Montbui.
Els destinataris d’aquests
aliments són totes aquelles
persones i famílies del municipi que els necessitin. La gestió d’aquest espai, coordinada
per l’Ajuntament, va a càrrec
de persones voluntàries de les
entitats cíviques i solidàries de
Montbui.
En aquest mateix àmbit d’accions d’inclusió social i solida-

ritat, l’Ajuntament aposta per
potenciar un “Programa de Beques i Ajuts” que permetrà ajudar a les famílies finançant les
places de llar d’infants, també
comprant llibres, ajudant els
estudiants universitaris, etc.
Amb aquest programa es vol
garantir un accés qualitatiu a
l’educació a aquelles persones
que, per la seva situació econòmica, puguin tenir dificultats.
La segona línia d’actuació és
l’àmbit de Formació i suport
a l’ocupació. Aquesta línia es
basa en oferir als ciutadans
que ho necessitin diferents
eines formatives com ara cursos de formació ocupacional,
orientació laboral en grup i
personalitzada, tècniques de
recerca activa de feina, itineraris personalitzats, Club de la
Feina, etc. Tots aquests serveis es coordinen des de les
regidories d’Ocupació i Promoció Econòmica, i estan centralitzats a Mont-Activa (CCC La
Vinícola).
I el tercer eix bàsic d’actuació
és el Foment de l’ocupació.
Per implementar aquesta línia
d’actuació, des de l’Ajuntament
es vol impulsar plans d’ocupació local per a persones amb
risc d’exclosió social, ja sigui a
través de l’empresa municipal
Montbui Activa S.L. o bé a través de possibles subvencions
que es puguin rebre d’altres
entitats com la Diputació de
Barcelona, la Generalitat de
Catalunya o altres institucions.
L’objectiu d’aquests Plans
d’Ocupació és que els beneficiaris realitzin feines pel municipi
a canvi d’un contracte de tre-

ball temporal que els permeti
entrar novament en la roda laboral, obrint així per a ells una
finestra d’oportunitats que els
allunyi d’eventuals situacions
de risc social.
Com explica l’alcalde montbuienc Teo Romero “Montbui és
un municipi solidari amb les
persones que més ho necessiten. Mont-Social vol optimitzar
recursos per ajudar els nostres
veïns. Ens hi hem esmerçat
des de l’inici de la crisi i ho
seguirem fent: amb més contractes laborals, més formació
ocupacional i més beques. I
amb un Banc dels Aliments
que gestionaran voluntàriament persones de les entitats
del municipi”.

Montbui celebra durant els propers dies el
gruix d’activitats de la Festa Major d’hivern
MONTBUI / LA VEU

Coincidint amb la celebració
del patró Sant Maure, ahir
dijous, Montbui durà a terme
durant aquest cap de setmana bona part de les activitats
de la Festa Major d’Hivern.
Enguany, però, aquesta celebració tindrà continuïtat en el
temps amb la celebració dels
Premis Bou d’aquí a unes
setmanes –precisament uns
premis que es troben en ple
procés participatiu de tria dels
seus candidatsLa Festa Major d’Hivern té un
caire de recolliment. Fins el
moment només s’ha dut a terme l’estrena de l’exposició “40
anys de Festa Reis a Montbui”. La mostra fotogràfica,
que es pot veure a l’Ateneu
Cultural i Recreatiu, restarà
oberta al públic tots els dies
laborables.
Dijous a les 12 del migdia va
tenir lloc un ofici solemne per
commemorar Sant Maure a
l’església de Santa Margarida,
del Nucli Antic montbuienc.
A continuació a les 13 hores

es va organitzar el tradicional
Vermut a l’Ateneu.
I avui divendres a partir de les
12 del migdia es realitzarà al
CCC La Vinícola l’acte de lliurament de Felicitacions i Condecoracions a la Policia Local,
una activitat on es reconeixeran les accions de mèrit dutes
a terme pels membres dels
cossos i forces de seguretat
al municipi de Montbui durant
l’any 2014.
Les activitats continuaran
també divendres, però a dos
quarts de 4 de la tarda, amb la
representació de l’espectacle
teatral “Un somni és...”, a càrrec de la companyia de teatre
“Teatre Imaginari”. L’activitat
es farà al gimnàs de l’escola
Antoni Gaudí, i va adreçada
als alumnes de tercer i quart
curs de les escoles Garcia
Lorca, Antoni Gaudí i Montbou.
També divendres, però a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, a partir de dos quarts de 10 de la
nit s’organitzarà el tradicional
“Sopar de la Botifarra”, que

tindrà continuïtat a partir de
les 23 hores amb una sessió
de Billar i Jocs de Taula.
El dissabte les activitats es
concentraran al Nucli Antic.
D’una banda, a les set de la
tarda s’organitzarà un Ball de
Tarda a l’Ateneu. I, també a
les 10 de la nit, es realitzarà
el Sopar de Sant Maure. Les
activitats finalitzaran a partir
de la una de la matinada amb
una Festa Jove.
El diumenge dia 18, a partir de
les 11 del matí, s’oficiarà una
Missa Patronal a la parròquia
de Sant Maure, del Nucli Urbà.
A les cinc de la tarda, l’Ateneu
Cultural i Recreatiu acollirà un
Campionat Femení de Dòmino. I a la mateixa hora donarà inici una Xocolatada amb
projecció de cinema infantil a
la Sala del Teatre. Finalitzaran
les activitats del cap de setmana una Mini Disco i Karaoke
per als més menuts, que es
faran diumenge a partir de les
set de la tarda a la Sala Teatre
de l’Ateneu.

EMPRESA DE TRANSPORTS I LOGÍSTICA BUSCA:
RESPONSABLE PER AL DEPARTAMENT DE PAQUETERIA

Es demana coneixements de logística
i tasques administratives (Excel, Acces, Word..)
Interessats envieu CV a l’apartat de correus 2
08700 Igualada

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt aprova Finalitzen les activitats
un pressupost de gairebé 3 milions d’euros i
nadalenques a la Pobla
mig per al 2015
LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt tindrà un pressupost de 3.499.717,63 € per al
2015. El primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Josep
Aloy, va explicar que el pressupost d’enguany augmenta
un 20 per cent respecte el de
2014 i que aquest increment
es deu al capítol d’inversions
reals, que serà de 787.017,63
€.
Els números per al 2015 es
van aprovar en el darrer Ple
que va tenir lloc el 2014, el
dilluns 29 de desembre. El
punt va comptar amb els vots
a favor de l’equip de govern
de CiU, l’abstenció d’ERC i en
contra del PSC, que no van
justificar la seva posició contrària.
Josep Aloy va especificar les
diferents actuacions incloses
en el capítol d’inversions. El
regidor d’Hisenda va destacar la col·locació de semàfors
a la carretera C-244, amb un
import de 100.000 €, i l’arranjament d’un espai al Corral de
la Farga, al Xaró, destinat a
parc infantil, amb 44.500 €.
Aquestes dues intervencions,
tal i com va comentar Aloy, es
preveuen finançades al cent

per cent per la Diputació de
Barcelona.
També es va referir a la urbanització de la zona situada
darrere del Consultori, amb un
import de 229.784,19 €.
Una altra de les inversions
previstes serà la compra de
terrenys per ampliar la zona
esportiva, que tindrà un import
de 175.000 €, que es finançarà amb la venda d’una parcel·
la a la zona de can Galan.
També s’inclouen 5.000 € per
a la compra de mobiliari urbà i
2.000 € per a equips de processos d’informació.
Tot seguit, va intervenir el representant d’Esquerra Republicana, Josep Aguilera, que
va preguntar sobre diverses
partides del pressupost i si no
hi ha uns diners previstos per
arranjar l’entrada del barri de
can Ribalta. L’alcalde poblatà, Santi Broch, va respondre
que, com que ara els terrenys
són propietat municipal, es pot
mirar de fer alguna actuació.
A continuació, el portaveu del
PSC, Frederic Marí, va plantejar diverses qüestions sobre el
pressupost, com per què no es
posa un import en les partides
de subvenció de manteniment
de la llar d’infants municipal

i del Castell de Claramunt.
L’alcalde va explicar que les
partides ja estan obertes però
que no es pot especificar una
quantitat perquè no se sap si
hi haurà subvencions de la
Generalitat per a aquests conceptes.
Pel que fa a la subvenció del
castell, Santi Broch va comentar que es regeix per “un conveni que es va signar en l’època del tripartit, que especifica
que l’import de les entrades
de la fortalesa s’ha d’ingressar a la Generalitat i després
es retorna a l’Ajuntament. Ara
estem pendents d’un nou conveni”.
En aquest Ple també es van
aprovar, per unanimitat, tres
convenis. Dos són amb el
Consell Comarcal de l’Anoia:
un, per a la dinamització i promoció del turisme a la comarca i l’altre, per a la realització
de l’Anoia Race Tour, que es
farà per Setmana Santa a la
Pobla de Claramunt. El tercer
conveni és amb els ajuntaments de Vilanova del Camí
i Òdena per a la prestació de
serveis a persones emprenedores i empreses.

Presentació d’un llibre sobre l’origen dels
Mossos d’Esquadra, al Castell de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

La Sala Gran del Castell de
Claramunt va acollir, el dissabte 27 de desembre, la presentació del llibre Catalans
en armes (1704-1723): l’origen dels Mossos d’Esquadra
de l’historiador Eusebi Mas.
L’acte, coincidint amb l’any de
celebració del Tricentenari, el
va presentar l’alcalde poblatà,
Santi Broch.
En el transcurs de la presentació, Eusebi Mas va fer un
resum del seu extens treball.
Va explicar que l’origen dels
Mossos d’Esquadra es remunta tres segles enrere, arran de
l’organització de dos arreglaments de minyons filipistes al
Principat, a les acaballes de la
Guerra de Successió.
Segons va comentar Mas, el
duc de Pòpuli i José Patiño van
formar, el 1714, una partida
de vint-i-cinc paisans armats
a Igualada, sota les ordres del
sotsveguer Onofre Melcion i
del capità Jacint Elies, perquè
ajudessin a sufocar la revolta
de les quinzenades. Vint afectes naturals més, capitanejats

pel veguer Jaume Llissach, en
van constituir una altra a Manresa. Els dos arreglaments
es van dissoldre en finalitzar
el conflicte bèl·lic però van
esdevenir el naixement d’un
nou model d’organització civil
armada que, després de les
vicissituds històriques, es convertirien en els Mossos d’Esquadra i s’arribaria fins a Pere
Anton Veciana, que va ser el

primer comandant en cap del
cos.
Després dels parlaments, a
l’exterior de la fortalesa, hi
va haver una demostració
dels Miquelets de Catalunya.
L’acte, organitzat pel mateix
autor, va comptar amb la col·
laboració de la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament i de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

LA POBLA DE C. / LA VEU

El concert que van oferir, el
dissabte 10 de gener al vespre a l’Ateneu Gumersind Bisbal, la Coral la Lira i el Grup
de Gospel de Carme van tancar la programació dels actes
de Nadal a la Pobla de Claramunt. Al llarg de les festes nadalenques, en aquest municipi
anoienc s’han organitzat diverses activitats, com el Pessebre Vivent, que va arribar a
la trentena edició, la representació dels alumnes d’anglès o
la recepció que l’Ajuntament
ofereix als treballadors i entitats locals. Al concert de Reis
hi van assistir més d’un centenar de persones.
El 30è aniversari del Pessebre Vivent i altres actes nadalencs
Durant els dies de Nadal a la
Pobla de Claramunt es van
organitzar diverses activitats.
Una de les més destacades
va ser el Pessebre Vivent, que
va celebrar el trentè aniversari
i que es va fer el divendres 26
de desembre al voltant del nucli antic. Es calcula que unes
800 persones van assistir a
les dues representacions que
van tenir lloc, en què hi van
actuar una vuitantena de nens
i nenes.
Hi havia sis escenes que, enguany i com a novetat, s’introduïen amb una veu en off que
les explicava, a més dels diferents oficis al llarg del carrer
Major. Per celebrar l’aniversari, al final de la segona representació, el grup de dimonis,
amb el so de tabals i bengales, van acompanyar el públic
fins al parc de Sant Galderic.
En aquest espai es va escenificar l’escena dels dimonis i
els àngels rapers i la Colla de
Petits Diables de Piera va oferir un espectacle piromusical.
Com en altres edicions, es va
sortejar un pernil, que li va tocar a la poblatana Mercè Estrada, i entre els joves actors
i actrius es va repartir un got

de Cacaolat, coca i xocolata
per fer passar el fred. La representació la va organitzar
la Comissió del Pessebre Vivent, formada per una quinzena de poblatans, amb la col·
laboració de l’Ajuntament i de
diverses empreses locals que
van deixar material.
A més del Pessebre Vivent,
des de la regidoria de Joventut, a través del Cau Jove, es
van organitzar diversos tallers, com un de torrons o un
de postals de Nadal. També
es va fer un taller i degustació
d’aperitius nadalencs; un bingo organitzat per l’Associació
per l’Oci de la Gent Gran; un
caga tió i xocolatada, que es
va fer des de l’Associació de
Veïns del barri de les Garrigues, o la recepció de Nadal
que cada any ofereix l’Ajuntament als treballadors i entitats
locals.
A la llar d’infants Sol Solet i a
l’escola Maria Borés, els nens
i nenes també van viure les
festes nadalenques. Com altres anys, els alumnes de les
classes d’anglès que s’ofereixen des de la regidoria d’Educació van fer una representació, que va aplegar un bon
nombre de públic a l’Ateneu
Gumersind Bisbal. En aquest
mateix local, l’Escola de Dansa del Consell Comarcal va
portar a l’escenari diverses
danses. Aquesta activitat es
va organitzar des de la regidoria de Benestar Social.
A més de totes aquestes propostes, del 21 de desembre
al 4 de gener, la Sala Municipal d’Exposicions va acollir
una mostra dels treballs de
les alumnes de les classes de
patchwork. I el patge Faruk va
recollir, el dissabte 27 de desembre, unes 160 cartes dels
nens i nenes, que també van
poder passar una bona estona
amb l’espectacle del grup La
Cremallera. Per tant, a la Pobla de Claramunt les festes de
Nadal van arribar carregades
d’activitats.
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Quadres amb ànima, de Montserrat García, a la
Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla
IGUALADA / LA VEU

Promoció Econòmica enceta
l’oferta formativa de 2015 amb
els autònoms

La Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt
acull, des del diumenge 11 de
gener, una mostra de l’obra
pictòrica de la capelladina
Montserrat García. La col·
lecció la va inaugurar l’alcalde,
Santi Broch, i es podrà visitar
fins al 25 de gener.
La pintora de Capellades recull una trentena de quadres.
S’hi poden veure detalls de
diferents paisatges, fets amb
oli, i retrats, amb pastel, en
els quals Montserrat García
es desenvolupa amb gran
precisió. D’aquests retrats cal
destacar la perfecció amb què
estan pintades les expressions de les cares, sobretot els
ulls, que no deixen indiferent
la persona que els contempla.
Dels paisatges cal ressaltar
la varietat en la temàtica, els
colors i el bon traç de les pinzellades.
A final de 2011 les parets de
la Sala Municipal ja van acollir
una col·lecció d’olis i pastels
de Montserrat García, que era

La informació per a treballadors
autònoms centrarà els primers
cursos de formació de l’any
programats des de Promoció
Econòmica de Vilanova del
Camí. Se n’han organitzat dos
que seran gratuïts i es faran el
mes de febrer. El primer servirà
per informar de les obligacions i
drets que tenen els treballadors
autònoms. Es farà dos dilluns
consecutius, el 2 i el 9 de febrer, de dos quarts de 10 a dos
quarts d’una del migdia. Durant
les sis hores de formació els
participants podran conèixer de
forma global la figura de l’empresari individual, analitzant els
drets i obligacions del treballador autònom.
D’altra banda, el dilluns 16 de
febrer es farà un nou curs sobre fiscalitat bàsica per a autònoms. En aquest cas es farà un
pas més per dotar als participants de coneixements i eines
per iniciar-se en l’estructura i
funcionament del càlcul d’IRPF,
IVA, règim de sancions i recàr-

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

la primera que feia en solitari.
També es van poder veure alguns dels seus quadres en la
col·lectiva del Grup Calidoscopi, que es va fer el mes d’octubre a l’espai poblatà, dins de
la programació de les Festes
Culturals.
García va descobrir el plaer
de pintar a Buenos Aires, on
va residir durant un temps.
El 2001 va iniciar la seva trajectòria en el món de l’oli i el

pastel. Des de llavors fins ara
no ha deixat de pintar, sempre
guiada per bons professors
que li han ensenyat, a part de
l’art pictòric, a desenvolupar la
seva capacitat creativa.
La mostra es pot visitar de dilluns a dissabte, de 2/4 de 6 de
la tarda a 2/4 de 8 del vespre, i
els diumenges, de les 12 a les
2 del migdia. Aquesta activitat
s’organitza des de la regidoria
de Cultura de l’Ajuntament.

recs tributaris. Quatre hores
de formació programades pel
tercer dilluns de febrer, de dos
quarts de 10 a dos quarts de 2.
El mes de març, els cursos de
Promoció Econòmica de Vilanova del Camí continuen amb
tres sessions sobre aspectes clau de la gestió financera
d’un projecte. Es repassaran
els conceptes d’aquesta part
tècnica, la financera, sovint la
més desconeguda. Les classes
s’impartiran els dilluns 9, 16 i 23
de març, de dos quarts de 10 a
dos quarts de 2.
Totes aquestes propostes formatives són gratuïtes. Per a
inscripcions només cal adreçarse al Centre d’Innovació Anoia,
al departament de Promoció
Econòmica, al carrer dels Impressors, 12 (polígon Riera de
Castellolí) o bé al telèfon de
l’Ajuntament, al 938054411 (extensió 5).
També es pot consultar l’oferta
íntegra de cursos al web municipal vilanovadelcami.cat.

CINEMA CASAL DE TOUS
Preestrena de la pel·lícula

Camino a la escuela (V.O.S)
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
HORA DE SORTIDA

19:45 Estació autobusos
(andanes)
20:00 Parada autobusos final del
Passeig Verdaguer amb l’Estació Vella
...I A LES 15 PRIMERES PERSONES QUE PASSIN PER LA
REDACCIÓ DE LA VEU ELS REGALEM UNA ENTRADA!

SI VOLS ANAR EN BUS TRUCA I FES RESERVA: 669 485 500
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La Fira del Camí Ral omple de visitants el cor
de Vilanova del Camí
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Fira del Camí Ral va tornar
a omplir de visitants el nucli
antic de Vilanova del Camí.
Artesans, vells oficis i espectacles han aconseguit novament una atractiva combinació
que ha convidat a passejar milers de persones pels carrers
del municipi.
Malgrat els núvols baixos i el
fred de primera hora del matí,
la Fira va aconseguir una molt
bona afluència de públic i
també de paradistes que van
omplir el carrer Major des de
la cruïlla Verge de Montserrat
fins al carrer Alba.
El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, ha fet
avui una primera valoració de
la Fira de la que n’ha destacat
l’organització que enguany ha
estat ha anat a càrrec de Geogràfica Mapamundi. La Fira,
que s’ha desenvolupat sense
incidències, explica Barón,
estava més ordenada i el circuit ha permès visitar-la sense
angoixes ni aglomeracions excessives.
La mostra d’artesans locals

ha funcionat molt bé i repetirà l’any vinent
La primera mostra d’artesans
locals també va ser tot un èxit
segons explicava aquest matí
a La Carmanyola, el regidor
de Promoció Econòmica, Jordi Barón. L’objectiu d’aquesta
mostra, explicava Barón, era
donar a conèixer els artesans
locals i el productes que fan.
Productes, ha afegit el regidor, de gran qualitat que cal
posar en valor i contribuir a
fer-los visibles. El bon resultat
de la mostra, assegura Barón, esperona la regidoria a
seguir explorant aquesta via
de promoció i està segur que
la segona edició sumarà nous
projectes.
A banda de la mostra d’artesans locals, un altra de les
novetats d’aquesta dissetena
Fira del Camí Ral van ser els
espectacles medievals que
s’havien programat des de les
onze del matí fins a les sis de
la tarda. Les diferents mostres de teatre que es van anar
succeint tant a l’espai Àgora,
ubicat en dos escenaris a la
plaça del Mercat, i també als

diferents carrers que ocupava
la Fira, van ser un atractiu per
als visitants i un element dinamitzador important de la Fira.
Les atraccions infantils com el
taller d’encunyació de monedes, el galliner, les bombolles
gegants i sobretot la caravana
de burrets van tornar a fer de
la Fira del Camí Ral un esde-

veniment comercial i lúdic per
gaudir amb tota la família.
El tret oficial de la Fira del
Camí Ral va ser la missa en
honor a Sant Hilari que enguany va tornar a comptar
amb la participació de les pubilles de Vilanova del Camí i de
la pubilleta i l’hereuet, que van
ser els encarregats de fer les

ofrenes. També es va comptar
amb l’assistència de la diputada convergent Maria Senserrich, que després de l’Ofici,
va visitar la Fira acompanyant
les primeres autoritats locals,
l’Alcaldessa Vanesa González
i Jordi Barón, Primer Tinent
d’Alcalde.

Miquel Iceta va presentar la candidata del PSC a Vilanova
del Camí, Noemí Trucharte
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El passat diumenge es va celebrar a Vilanova del Camí la
presentació de la candidata
del PSC a l’alcaldia de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte. Prèviament a l’acte es va
realitzar una passejada per la
Fira del Camí Ral, on Noemí,
acompanyada de Miquel Iceta, va anar saludant als veïns
i veïnes.
L’acte va començar amb unes
paraules del primer secretari
de l’agrupació, Carles Majoral,
que ha recordat la trajectòria
municipalista del PSC i que
aquest és el camí “per tornar
a construir un projecte de futur”, també va fer referència
al lema de la trobada, mencionant que s’està treballant
“amb la il·lusió dels joves amb
la fermesa dels grans” formant
un equip per què junts el projecte tirarà endavant.
Seguidament va prendre la
paraula Miquel Iceta, Primer
Secretari del PSC. Les seves
primeres paraules van ser en
record dels periodistes del
setmanari humorístic Charlie
Hebdo, assassinats recent-

ment a París, i seguidament
recordà que aquell diumenge
tenia un compromís a Vilanova del Camí i que no el podia
deixar. Així va comentar com
davant el lamentable espectacle que estan oferint tant CiU
com ERC de mans del president Mas i de Junqueres, les
necessitats socials del país
estan per resoldre’s. D’aquesta manera, va assegurar que
hi ha la necessitat de canvi i aquest vindrà de fer fora
del govern a Mariano Rajoy

i per això ajudarem a Pedro
Sánchez a que ho aconsegueixi. Finalment, es va mostrar orgullós de la candidata
de Vilanova del Camí, per què
el PSC ofereix la millor candidata, de les socialistes de
veritat, per encapçalar el nou
consistori vilanoví.
Una llarga ovació de les més
de 300 persones assisstents
(304) i amb el públic dempeus
es va donar entrada a l’intervenció de Noemí Trucharte,
que va donar la benvinguda

a tots els veïns i veïnes, a Miquel Iceta, membres de l’executiva nacional del PSC i companys i companyes d’altres
municipis, entre d’altres. Amb
molt de sentiment però empoderada de la responsabilitat
que ha assumit, Trucharte va
explicar l’orgull dels seus orígens i que té un projecte per
Vilanova, i per això en vol ser
l’alcaldessa. Així, va demanar disculpes per tots aquells
errors comesos i aquells moments que s’ha fallat a algú,
per què el projecte de canvi
que ella encapçala ha de servir per recuperar l’il·lusió del
poble, i començar una nova
etapa plena d’esperança.
“Tots junts, serem l’opció del
canvi. Una opció forta i sòlida preparada per governar i
afrontar els reptes de present
i de futur que té Vilanova del
Camí”, afirmà la candidata socialista, afegint que “Lluitarem
contra els privilegis i les desigualtats, contra la pobresa
i la misèria, contra l’exclusió
social”. La candidata socialista va comentar que s’aconseguirà fer del nostre poble un
model a seguir, sense tenir la

necessitat d’excloure a ningú,
gestionant l’ajuntament d’una
manera transparent, justa, racional i coherent.
Per finalitzar, Noemí Trucharte
va exposar el seu primer compromís polític, ser una alcaldessa propera, a peu de carrer, a les escoles, al mercat,
als parcs, on sigui per estar a
disposició del poble, per què
aquest serà la primera i última
prioritat. Per tancar la seva
intervenció “Junts ho hem fet
i junts ho aconseguirem, per
què Vilanova s’ho mereix,
per què els vilanovins/es s’ho
mereixen, Visca Vilanova del
Camí”, unes paraules que arribaren al cor de molts dels assistents i els feren aixecar del
seient amb una intensa i llarga
ovació.
Amb aquest acte el PSC de
Vilanova del Camí continua
donant a conèixer la seva candidata i projecte, a la vegada
que sumant persones que
volen participar per construir
aquesta Vilanova millor, amb
noves maneres de fer política
i amb transparència, compromís i proximitat.
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La Colla canvia la senyera i torna
a complir amb la cita a Ca l’Aromir
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Festa Major d’Hivern de
Vilanova del Camí va tornar
a portar la Colla Excursionista
fins als dipòsits de Ca l’Aromir.
Abans però van fer el tradicional recorregut pel pujol de la
Guàrdia on el canvi de senyera ja s’havia avançat, el dia
anterior.
Aquesta és una novetat que la
colla incorpora aquest any en
aquesta tradicional cita. Francesc Viera, un dels vocals de
l’entitat, ens explicava aquest
matí a La Carmanyola de Ràdio Nova que per tal d’agilitzar l’excursió i poder arribar a
temps a l’esmorzar dels dipòsits, alguns responsables de
la colla van fer dissabte el canvi de senyera, per no endarrerir la sortida amb imprevistos
o problemes de logística. Així
durant l’excursió només van
haver de fer la parada per fer
la fotografia oficial després de
cantar Els Segadors.
Aquest any 130 persones, una
mica més que l’any passat,
han acompanyat a la colla en

La cartellera de cinema
vilanovina estrena el 2015 amb
animació infantil
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

aquesta sortida que com dèiem coincideix amb la matinal
festiva de la Pujada als Dipòsits i any rere any aplega més
participants. Recordem que
en aquesta edició s’han tornat
a superar les previsions del
Servei d’Esports i la matinal
va reunir prop de 600 persones entre atletes, caminaires i
excursionistes.
La propera cita del calendari
de la Colla és aquest mateix
diumenge; una caminada pels

camins del terme d’Argençola.
La primera part, entre Clariana i Argençola és de pujada,
suau però constant. El retorn
a Clariana és una baixada moderada. Durant el recorregut
destaca la visita a Contrast
amb la seva torre de guaita i la
seva esglesiola de Sant Maur,
ambdues en perfectes condicions. Per a inscripcions cal
adreçar-se a la seu social de
l’entitat, dilluns o dijous de la
setmana de la sortida.

Ja ha sortit al carrer la programació de cinema prevista per
aquest semestre, a Vilanova
del Camí. Des del +QCine
Club s’han programat sis esdeveniments cinematogràfics
que s’obriran el proper diumenge amb la projecció de la
pel·lícula d’animació familiar
Los Pitufos 2.
Dins l’oferta de cinema programada per +QCine, també
podrem veure, Cómo entrenar
a tu dragon. Serà el 22 de febrer també a les 12 del migdia.
Per al mes de març, han
programat un dels esdeveniments més importants, el primer Festival de curtmetratges
de Vilanova del Camí, conegut
popularment com el Rewind
Festival. Serà el dies 20, 21 i
22 de març també a Can Papasseit que es coneixeran els
curts guanyadors d’aquest
certamen que ha aconseguit
aplegar prop de 190 cintes.
La cita cinematogràfica de

l’abril és doble, per una banda, ens ofereix la pel·lícula de
ciència ficció Origen interpretada per Leonardo Dicaprio i
Joseph Gordon-Levitt i dirigida
per Chistropher Nolan. Serà
dissabte 25 d’abril a les deu
del vespre.
I l’endemà diumenge, els més
petits de la casa podran gaudir novament de la saga Cómo
entrenar a tu dragón perquè
es projectarà la segona part
de la pel·lícula.
La programació del semestre
es tancarà el 31 de maig amb
la projecció de Campanilla,
Hadas y Piratas.
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En construcció la planta de biomassa que escalfarà l’escola
i el pavelló d’Òdena a partir de febrer
ÒDENA / LA VEU

Ja estan en marxa les obres
de la caldera de biomassa i
xarxa de calor que escalfarà i
donarà aigua calenta als dos
edificis de l’Escola i al pavelló
esportiu d’Òdena. Està previst
que la nova infraestructura
ecològica estigui en ple funcionament el proper mes de febrer, el que suposarà que per
fi Òdena veurà complert un
dels seus projectes més importants per part de l’equip de
govern pels avantatges mediambientals que suposarà.
La planta s’abastirà de la llenya que s’obté de la neteja
dels boscos del terme municipal, una tècnica que farà
d’Òdena un municipi més sostenible energèticament alhora
que es contribuirà a la neteja
i conservació de l’entorn boscós.
El cost per portar a terme la
iniciativa és de 163.000 euros i és previst que s’amortitzi
en quinze anys. “Per aquest
motiu podem dir que l’estalvi
energètic és de 15.000 euros anuals”, explica l’alcalde
d’Òdena, Pep Solé. Però no

es tracta només de l’estalvi
econòmic, sinó també dels beneficis que “van molt més enllà i són difícils de quantificar”.
En aquest sentit, s’ha de tenir
en compte la reducció de les
emissions de CO2 a l’atmosfera, ja que el balanç d’emissions en tancar-se el cicle del
CO2 és neutre emissions.
En una primera fase, la planta donarà aigua calenta per la
calefacció i sanitària als edificis de l’escola de primària
i infantil i al pavelló. En una
segona fase, la infraestructura
també donarà servei a la llar
d’infants, el Casal de Joves i
la Biblioteca quan aquesta sigui una realitat. La intenció de
l’equip de govern és que en el
futur hi hagi més equipaments
del nucli que s’escalfin a través d’aquesta caldera. La idea
és fer el que l’alcalde anomena “un districte de la calor”,
que s’aprofitin aquestes “energies netes” per a l’abastiment
de serveis bàsics com l’aigua
calenta i la calefacció.
La implantació d’aquesta infraestructura ecològica permet assolir els objectius co-

munitaris de reducció de les
emissions de gasos d’efecte
hivernacle, un compromís que
s’emmarca en l’adhesió de
l’Ajuntament d’Òdena al “Pacte d’alcaldes i alcaldesses per
l’energia sostenible local” de
la Direcció General de Trans-

Les obres del nou passeig Catalunya
de Montbui, a ple ritme
MONTBUI / LA VEU

Continuen a bon ritme les
obres de construcció del nou
Passeig Catalunya, l’espai
urbà de qualitat que enllaçarà
la zona comercial de MontMercat amb el futur equipament Mont-Àgora.
La creació del nou espai urbà
inclourà quatre noves zones
d’aparcament gratuït
(127 places en total). El Passeig comptarà amb 130 plantes i vegetació autòctona i
també es farà un espai d’amfiteatre a l’aire lliure amb gespa
artificial, i amb capacitat per a
300 persones. El Passeig,
que tindrà una longitud de 200
metres, disposarà d’una zona
de pas harmonitzada per a
persones i vehicles.

ports i Energia de la Comissió
Europea, una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita
contra el canvi climàtic. Els
alcaldes signants del Pacte es
van comprometre a reduir les
emissions de CO2 en els seus

L’associació montbuienca
Inama organitza diferents
concursos culturals
MONTBUI / LA VEU

El nou Passeig Catalunya,
que engloba una superficie de
15.000 metres
quadrats, suposarà de fet la
culminació de la segona fase
de les obres de condicionament i urbanització de l’espla-

nada que cobreix el Torrent
Torres des de fa més de 10
anys.
Cal recordar que les obres,
que uniran equipaments bàsics del municipi, no costen
ni un euro als ciutadans de
Montbui, ja que està subvencionada al cent per cent.
Les obres del Passeig Catalunya de Montbui es van adjudicar per un import de 900.000
euros, aconseguint-se que
l’empresa adjudicatària fes
més volum d’obra, valorat en
prop de 400.000 euros. Les
obres que s’hi faran finalment
seran per valor de 1.300.000
euros.

territoris en més d’un 20%
mitjançant l’aplicació d’un Pla
d’acció per l’energia sostenible que inclou un inventari de
les emissions de referència i la
definició de les accions a endegar per fer realitat aquests
valors de reducció.

L’Associació
montbuienca
Inama organitza dos concurs
fotogràfics i un concurs de dibuix infantil i juvenil. Els tres
certàmens mantenen obert el
termini de participació.
Així, Inama organitza el 10è
Concurs Fotogràfic. Amb el
tema “Font d’Alegria”, està
obert a la participació dels
majors de 18 anys, amb un
màxim de tres obres per autor. Es lliurarà un primer premi de 90 euros, un segon de
50 i un tercer de 25 euros.
El lliurament de les fotografies es podrà fer als locals parroquials de Montbui, de dilluns a dijous, de 17 a 19.30
hores, fins el dia 28 de gener.
D’altra banda, també es durà
a terme el II Concurs Fotogràfic via Facebook organitzat per Inama. El tema per
participar-hi és “Font d’Alegria”. Les fotografies per
participar en aquest concurs
es podran fer amb “smartphones” i s’hauran de penjar
al mur del Facebook de l’Associació Inama. El premi a la
millor fotografia obtindrà una

El 10è Concurs fotogràfic, el II Concurs
fotogràfic via Facebook i el Concurs de
Dibuix infantil són les
activitats previstes
panera de Nadal, gentilesa
de Queviures Maria José.
El premi a la fotografia amb
més “m’agrada de Facebook”
guanyarà un pastís personalitzat per a 15 persones.
Per últim, l’Associació Inama
també organitza el Concurs
de Dibuix Infantil Juvenil.
Amb el tema “Un món màgic”, els participants es dividiran en diferents categories:
de 6 a 8 anys; de 9 a 12 i de
13 a 16. El lliurament dels
dibuixos es podrà fer als locals parroquials, fins el 16 de
gener, de dilluns a dijous de
17 a 19.30 hores. Els premis
seran un lot per categoria.
Cal recordar que l’Associació
Inama és una entitat social
i educativa de Montbui, que
està en conveni amb l’Ajuntament del municipi.
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Anoia Sud

La creu de la plaça ja està restaurada
PIERA / LA VEU

S’ha enllestit la reproducció
de la creu del monument de
la plaça de la Creu, que es va
retirar per l’estat de deteriorament. En aquest moment ja
està i restaurada i instal·lada.
Ja fa temps que es va detectar un deteriorament de la creu
de la plaça de la Creu, una
qüestió de la qual els veïns
ja havien alertat l’Ajuntament.
Després de consultar amb diversos especialistes, incloenthi l’autor dels dos plafons de
la creu, el mestre ceramista
Josep Mata, el passat mes de
març es va procedir a tallar i
retirar la creu per fer-ne una
reproducció.

Als anys vuitanta, la creu original va caure i el veïnat, per

iniciativa popular, va demanar
que se’n fes una de nova. En
aquell moment es va buscar
un picapedrer per a aquesta
tasca i es van encarregar els
motlles a l’esgrafiador Ferran
Serra, que un cop enllestits,
els va donar al mestre Mata
perquè fes les imatges de les
dues plaques de què consta
la creu: una amb una marededéu i l’altra amb una imatge
del Sant Crist de Piera.
En aquest moment, doncs,
ja es pot veure aquesta nova
reproducció que es va instal·
lar el passat 10 de desembre,
abans de les festes nadalenques.

Futbol solidari amb l’FBS Can Claramunt i el
FS Piera
PIERA / LA VEU

L’FBS Can Claramunt i l’FS
Piera van participar en una
jornada festiva i plena de solidaritat al Pavelló Municipal
El Prat que els mateixos dos
clubs es van encarregar d’organitzar.
El passat 4 de gener, ambdues
entitats van preparar un partit
de futbol sala, amb el lema
“Cap Nen Sense Joguina”, on
cada jugador havia de portar
una joguina o joc educatiu, ja
fos nou o reutilitzat, per tal que
els nens més desfavorits de la
nostra vila poguessin obrir un
regal en aquest dia de Reis.
Es va demanar també als aficionats que van venir a gaudir
del partit que hi col·laboressin
en la mesura del possible.
A les 12 del migdia, un cop fets
els exercicis d’escalfament,
els dos equips van posar al
mig de la pista un bon grapat
de regals que es van entregar
posteriorment i a parts més o
menys iguals al CRAE En Pol-

zet i a Càritas.
El partit en si va resultar ser
un matx molt igualat i disputat
on l’FS Piera es va acabar emportant la victòria per 5-4 gràcies a un gol de doble penal, i
on els dos equips es van dedicar a fer proves de cara a la
segona meitat dels seus respectius campionats federats.
Només queda agrair la participació de tots els jugadors dels
respectius equips i els dos

clubs en general per la seva
solidaritat, així com de tots
els que ho van fer possible,
els que hi van participar des
de fora, com Protecció Civil
Masquefa, i a Piera Televisió
pel suport rebut, i desitjar que
aquesta jornada hagi fet possible la nostra major recompensa: el somriure de nens i
nenes que potser no haurien
pogut ser feliços en el dia de
Reis d’enguany.

Presentació del llibre “La Catalunya
possible. Com Àustria i Dinamarca”,
a la biblioteca de Piera
PIERA / LA VEU

Els doctors en economia Modest Guinjoan Ferré, Xavier
Cuadras Morato i Miquel Puig
Raposo presenten a la biblioteca pierenca el seu treball
La Catalunya possible Com
Àustria i Dinamarca on deixen
clar que ara mateix, Catalunya és un país poc competitiu,
molt endeutat i amb un excessiu nombre d’aturats. La independència no resoldria tots
aquests problemes de forma
automàtica, però permetria
disposar dels recursos i els
instruments de política econòmica necessaris per a l’objectiu
al qual ha d’aspirar el país: una
societat cohesionada i pròspera.
Per arribar-hi, el model espanyol no és la via i, per als autors, la referència lògica que
cal mirar ve del nord. Vuit països europeus de dimensions
comparables a Catalunya —
Àustria, Bèlgica, Dinamarca,
Finlàndia, Noruega, els Països
Baixos, Suècia i Suïssa—, són
dels més avançats del món socialment i econòmicament. De
tots ells, el nostre país en pot
extreure lliçons útils per sortir
de la difícil situació en què ens
trobem.
Com Àustria o Dinamarca no
preveu que el camí per acostar-se a aquells models sigui
fàcil, perquè parteix d’una anà-

lisi realista dels problemes més
rellevants que el país afronta,
des de les pensions a l’energia, la seguretat, la salut, la
tecnologia... Per a cadascun
d’ells s’identifiquen els principals reptes i oportunitats de la
Catalunya independent.
Com Àustria o Dinamarca és
un llibre que no pot deixar indiferent cap persona interessada
en el futur de la nostra societat,
sigui o no sigui favorable a la
independència. El seu plantejament inclou propostes concretes sobre les quals tots els
dirigents i tots els ciutadans de
Catalunya s’hauran de pronunciar.
La presentació es durà a terme
el dijous 22 de gener a les 19h.

Xerrada-taller: Com viure amb
menys tòxics
PIERA / LA VEU

El pròxim dissabte, a les 18
hores, l’Espai d’Entitats de
Piera acull la xerrada-taller:
“Com viure amb menys tòxics”, organitzada pel Banc del
Temps. La Mercè Clot és una
persona que pateix SQM (Sín-

drome Químic Múltiple) i ens
explicarà la seva experiència.
Què tenim normalment a les
cases, quins efectes tenen sobre la salut i quines alternatives tenim.
Es demana d’assistir-hi sense
posar-se fragàncies.

Concursos de pregons, carrosses i comparses per al Carnaval pierenc
PIERA / LA VEU

La rua de Carnaval se celebra
el dissabte 14 de febrer i el
Carnaval Infantil el diumenge
15 de febrer. En aquest moment ja estan disponibles les
bases per participar als concursos de pregons, carrosses
i comparses.
Bases del concurs de pregons
- Si vols participar en el concurs de pregons només has
de presentar el teu escrit a
l’Ajuntament, fins al 6 de febrer de 2015

- El text ha de ser inèdit i escrit
en català
- Ha de tenir una extensió de
40 a 100 versos
- El premi podrà quedar desert
si així ho considera el jurat
- L’autor del pregó premiat obtindrà un premi de 100 euros
i l’opció de llegir el pregó a la
festa que tindrà lloc a la plaça
del Peix durant la rua de Carnaval
Bases del concurs de carrosses i comparses
- Si voleu participar en el
concurs de carrosses i com-

parses, us heu d’inscriure a
l’Ajuntament com a carrossa
i/o comparsa, fins a l’1 de febrer de 2015
- S’hi podran inscriure totes
les carrosses que participen a
la rua i les comparses que tinguin un mínim de 10 persones
(les comparses hauran de demostrar participar com a grup
sota una mateixa temàtica)
- Tots els grups inscrits en
aquestes modalitats (carrosses i comparses) rebran un
premi a la participació de 20 €
per grup sempre que no hagin
obtingut cap dels premis (1r i

2n de carrosses i comparses)
- El jurat estarà format per un
representant de l’Ajuntament i
un representant de cada grup
(si no hi ha disponibilitat es
completarà el jurat amb els
membres d’associacions del
municipi)
- Els membres del jurat rebran
de l’Ajuntament una butlleta
per anotar les seves puntuacions, que es lliurarà el dia
14 de febrer de 2015, en el
moment en què acabi la rua.
Posteriorment, es llegirà el veredicte i es lliuraran els premis

PREMIS
A LES CARROSSES: Primer
premi de 175 euros - Segon
premi de 100 euros
A LES COMPARSES: Primer
premi de 100 euros - Segon
premi de 50 euros
Un mateix grup no podrà tenir
dos premis, essent l’escollit el
de major quantia. El lliurament
de premis es farà al finalitzar
la rua.
Informació més detallada sobre el Carnaval a la reunió
informativa el dilluns 19 de gener de 2015, a les 20 hores, al
Casal per a Joves i Grans.
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Pròximes activitats a la
Biblioteca de Piera

La millora dels vestidors del poliesportiu dels
Hostalets es posa en marxa

PIERA / LA VEU

CALAF / LA VEU

La Biblioteca de Piera inicia la
programació anual amb noves
propostes per a grans i petits.
La primera adreçada al públic adults i que porta per títol
“Mindfulness o atenció plena i
reducció de l’ansietat” es durà
a terme avui divendres 16 de
gener a les 19h. En aquest taller teoricopràctic la psicòloga
i coach Roser ens aproparà a
les tècniques del mindfulness
o atenció plena en el moment present, que actualment
s’apliquen amb bons resultats
a dos àmbits principals: en el
benestar i salut (reducció de
l’estrès i l’ansietat i tractament
complementari per a malalties cròniques) i en reforçar
habilitats personals (atenció
i concentració, autoregulació
emocional, etc.). L’activitat és

gratuïta, no cal inscripció i es
recomana portar roba còmode.
Per als més petits hi ha obert
el període d’inscripció de dos
tallers. Els nens i nenes de
P2 a P5 poden inscriure’s a
l’activitat “Aprenem ioga” prevista pel dilluns 19 de gener
a les 17.30h a càrrec d’en Pol
Bertran on aprendran i posaran en pràctica els beneficis
d’aquesta disciplina. I si tens
entre 6 i 12 anys pots inscriure’t al taller “Va de robots”, que
es durà a terme el dimarts 27
de gener a les 18 h. L’empresa Universquark és l’encarregada de conduir aquest taller
d’iniciació a la robòtica on
s’ofereix una primera aproximació als automatismes i la
seva programació. Totes les
activitats són gratuïtes.

Calidesa nadalenca i nous
propòsits per al 2015

L’actuació va començar el
passat 22 de desembre i es
preveu que l’execució de les
obres acabi en cinc mesos.
El projecte consisteix en la reforma integral de la distribució
interior dels actuals vestidors
del poliesportiu i la renovació d’elements de les instal·
lacions que no funcionen adequadament.
Les obres també comportaran
la col·locació d’una nova caldera de biomassa, que forma
part del Pla d’Eficiència Energètica de l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola i que ajudarà a reduir significativament
els costos energètics de les
instal·lacions públiques.
Finalment, el projecte inclou
la supressió de barreres arquitectòniques i l’adaptació
del poliesportiu a la normativa
vigent en matèria d’accessibilitat, així com el compliment

dels requeriments del codi
tècnic de l’edificació.
Les obres, iniciades el passat
22 de desembre, han estat
adjudicades a l’empresa PROBOPART SL per un import de
165.771,39 €.
A partir d’aquest moment i fins
a la finalització de les obres de
remodelació i millora dels ves-

tidors, el poliesportiu municipal
romandrà tancat a l’ús públic.
Només s’obrirà la instal·lació a
les activitats concertades fins
al moment. La pista esportiva
del parc de Cal Ponsa és un
dels espais alternatius per a la
pràctica esportiva de caràcter
públic i resta a disposició de
tothom.

Concert de Nadal de la coral La Cuitora
LA LLACUNA / LA VEU

PIERA / LA VEU

Els pierencs han celebrat les
festes de Nadal assistint a una
gran quantitat d’actes, presentats per a aquests dies per les
entitats, associacions de veïns i les regidories de cultura
i festes de l’Ajuntament. Des

a interpretar una nadala molt
nostra “El vint-i-cinc de De-
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de l’esperada cantada de nadales i fins al dia de Reis, les
famílies pierenques han pogut
gaudir de moltes activitats. En
podeu veure un ampli resum
fotogràfic al web www.viladepiera.cat i a www.facebook.
com/viladepiera.

El passat diumenge 21 de desembre, la coral La Cuitora
de la Llacuna va oferir el seu
tradicional Concert de Nadal a
l’Església de Santa Maria de
la Llacuna. Sota la direcció de
la Maria Teresa Costa i amb
l’acompanyament al piano de
la Gina Miranda, s’escoltà i es
gaudir d’un divers repertori de
nadales d’arreu del món.
Paraules d’agraïment, de coratge, de treball, d’esforç i
de bons desitjos per l’any nou
als cantaires i a tots els assistents, foren les breus intervencions de la M. Teresa i de les
autoritats llacunenques.
A l’acabament del concert,
és convidà al públic assistent
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L’Ajuntament pavimentarà una
de les entrades a Capellades

Inscripcions obertes per a un
nou curs de fotografia

CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades
ha previst arreglar l’entrada a
Capellades pel Polígon de La
Barquera, ja que ara mateix
el carrer es troba en molt mal
estat.
De moment el projecte, valorat en 152.000 euros, està en
fase de licitació. Aquest mateix mes s’adjudicarà a l’empresa que faci l’oferta millor
per a l’Ajuntament i seguidament començaran les obres.
Aquest carrer principal del Polígon La Barquera, que s’anomena encara Amador Romaní, té trams que necessiten
actuacions diferents. A la part
que surt del carrer Alabrents
necessita només una millora
en la pavimentació, però en el

Fins al 28 de gener són obertes les inscripcions per a un
nou curs de fotografia digital, organitzat des de l’Àrea
d’Educació de l’Ajuntament
de Capellades. Les sessions
es faran els dimecres 4 i 11
de febrer i 4 i 11 de març. A
més a més també és prevista
una sortida el diumenge 22 de
febrer al matí.
Les classes, de 18:30 a 21 hores, aniran altre cop a càrrec
de Rosina Ramírez, que ja ha
fet el curs anterior.
En aquesta ocasió el curs es
centrarà més en la fotografia
de viatges, especialment des
de la perspectiva del fotoperi-

tros següent i fins el límit del
terme municipal, cal fer més
ample el carrer i pavimentar. Ja tocant el terme veí, es

construirà una rotonda per regular el pas també amb els vehicles que venen del camí ral.

Els igualadins Farrés Brothers aterren amb el
seu globus i l’espectacle “Tripula” a Capellades

odisme.
Qui vulgui inscriure, amb un
cost de 50 euros, pot fer-ho de
dilluns a divendres els matins
de 9 a 14 hores, a la primera
planta de la Biblioteca El Safareig

Entrega dels premis del concurs
de pessebres

CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge la Xarxa Capellades fa una proposta engrescadora per a tots els nens
nenes del municipi. Es tracta
de l’espectacle Tripula de la
companyia igualadina Farrés
Brothers. L’espectacle es farà
al poliesportiu a 2/4 de 6 de la
tarda (i a les 7 hi ha la possibilitat de fer un segon passi).
L’any 1783, Joseph i Etienne
Montgolfier van inventar el
Globus aerostàtic. Avui, més
de dos segles després, dos
investigadors aeronàutics han
descobert el Globus Estàtic,
un aparell capaç de viatjar
pels racons més inexistents
de la imaginació. Però no volen anar-hi sols: necessiten
que la vostra experiència els
acompanyi.
Els Farrés Brothers “han aga-

CAPELLADES / LA VEU

fat un globus” i l’han convertit
en espectacle. La confluència
amb el projecte “IGLUS DE
VENT” de Jordi Enrich, que
busca noves vides a globus
aerostàtics en desús, ha obert
un camp d’exploració teatral

REBAIXES

ULTIMATE 29R XTR 6.000€

inèdit en el recorregut de la
companyia. La capacitat de
seducció d’aquest material els
ha embarcat en un viatge cap
al desconegut, i els hi agradaria molt compartir-lo amb tots
els capelladins.

La pàrroquia de Santa Maria
i els Amics dels Pessebres
han fet entrega aquest diumenge dels records tant als
participants de la mostra que
s’ha fet tot el Nadal a l’Església de Santa Maria de Capellades, com als nens i nenes
que s’han inscrit al concurs
de Pessebres que s’ha fet per
les cases. El Jurat ha passat
a visitar tothom i després de

valorar els qui més segueixen
el pessebre tradicional, incorporen elements com aigua o
llum o bé compleixen els paràmetres de la perspectiva,
han emès el seu veredicte.
Tal i com van destacar durant
l’entrega dels premis, “el més
important és que els nens i
nenes s’animin a fer els pessebres per tal de mantenir
aquesta tradició tan nostra”.

A

ARA 3000€

ULTRALIGHT RC ULTEGRA 3.700 € ARA 1.800€
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Exitosa IX Missa Occitana i
altres actes als Prats de Rei

Els Reis Mags d’Orient van visitar les llars de
Veciana
VECIANA / LA VEU

ELS PRATS DE REI / LA VEU

El passat diumenge dia 11 de
gener va tenir lloc una nova
edició de la ja tradicional MISSA OCCITANA a la parròquia
de Santa Maria dels Prats de
Rei, organitzada per al CAOC
amb la col·laboració de l’Ajuntament dels Prats de Rei.
Abans de la missa, va tenir
lloc una breu presentació dels
elements arquitectònics i la
història del temple, a càrrec de
la Sra. Roser Solanas.
Posteriorment, a les 12h, es
va celebrar la Missa, concelebrada per monsenyor Valentí
Miserachs.

En acabar, el grup FONONÈSIA (Mireia Latorre, soprano
i Peter Krivda, viola de gamba), va oferir un RECITAL DE
CANÇONS OCCITANES.
Per concloure el seguit d’actes, a la tarda, va tenir lloc
la projecció d’un audiovisual
sobre costums i tradicions occitanes relacionades amb el
calendari de festivitats religioses, a la Sala Polivalent.
El CAOC i l’Ajuntament dels
Prats de Rei agraeixen la participació de totes les persones
vingudes de diferents punts
del territori català per tal de
participar en els actes.

Diumenge, 25 de gener, primera
etapa de “Terminus Calafinus”,
CALAF / LA VEU

El proper diumenge, 25 de gener es durà a terme la 1a etapa
de la Gran Caminada pel Terme Calafí del 1015 “Terminus
Calafinus”, que anirà de Calaf
a l’Astor (16km aprox). Aquesta serà la primera etapa d’un
total de 4 que tindran lloc els
darrers diumenges de gener a
abril en motiu del Mil·lenari de
la Vila.
Es tracta d’una ruta en quatre
etapes, cada darrer diumenge
dels mesos de gener, febrer,
març i abril del 2015. A través
de les quatre etapes es resseguirà de forma aproximada el
perímetre del terme de Calaf
l’any 2015, quan Guillem d’Oló,
dit també de Mediona, va rebre
aquestes terres del Bisbe Borrell amb l’encàrrec de repoblarles, cultivar-les i defensar-les.
Cada mes es durà a terme
una de les 4 etapes. El 25 de
gener de 2015, es farà la ruta
Calaf- L’Astor (16km aprox), el
22 de febrer de 2015, de l’Astor
a Ferran (18 km); el 29 de març
del 2015, de Ferran a Sant
Pere de l’Arç (15km aprox) i finalment el 26 d’abril, de Sant
Pere de l’Arç a Calaf (16,5km
aprox).

Com ja es tradició, el passat
dia 5 de gener, Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient van
arribar al municipi de Veciana
per portar obsequis als seus
veïns i renovar un any més la
il·lusió de xics i grans.
Enguany, i degut al gran nombre de llars que havien de recórrer, la comitiva reial va arribar puntualment a les cinc de
la tarda a Veciana per fer les
corresponents visites i desplaçar-se després cap a la zona
de Sant Pere del Vim. Més
tard varen fer cap als nuclis i
masies de Segur, Montfalcó el
Gros i Santa Maria del Camí,
arribant a totes les llars on hi

havia persones que esperaven amb il·lusió la seva estada.
Amb aquest acte es posa punt

i final a l’agenda nadalenca
del municipi que es tanca amb
un balanç molt positiu en quan
a organització i participació.

Els Pastorets de Calaf, els millors Pastorets de
Catalunya, segons el diari ARA
CALAF / LA VEU

Una enquesta duta a terme
durant les passades dates
nadalenques pel diari ARA ha
determinat que els Pastorets
de Calaf són els millors Pastorets de Catalunya.
Es tracta d’una enquesta elaborada amb els deu primers
classificats d’una primera volta creada a partir de les propostes dels lectors de l’ARA.
Els Pastorets de Calaf han
guanyat gràcies als vots de
tots els seus incondicionals.

i

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

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

i

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

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

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

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

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

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

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

Telèfon: ...............................................................................................
Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades
que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la
finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
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Els trastorns d’aprenentatge
Els trastorns d’aprenentatge
són disfuncions cerebrals que
provoquen dishabilitats en procesos d’execució de la lectura,
l’escriptura i el càlcul.
Es calcula que un 15% de nens
i nenes considerats normals
presenten algun d’aquests
trastorns, principalment de lectura, que constitueixen una de
les principals causes del fracàs
escolar. Molts d’aquests trastorns passen desapercebuts
a l’escola: primer esperant
que els nens “madurin”pel seu
compte, després atribuint les
seves dificultats escolars a la
mandra, al poc interès, distracció o mala conducta, ja que el
nen no és “tonto”. Quan la diferència de rendiment respecte
als altres és molt evident el deriven a un professional quan té
9 o 10 anys, a vegades fins i tot
just abans de començar l’ESO.
El poc coneixement d’aquestes
disfuncions juntament amb el
retard important en el diagnòstic i tractament ha fet estendre
la creença de que els trastorns
d’aprenentatge no es poden
arreglar. La detecció precoç
de la disfunció i un tractament
d’estimulació neuropsicològica
adient abans que s’hagi completat la maduració cerebral
corresponent fan que es minimitzin les conseqüències i el
nen pugui seguir l’aprenentatge escolar amb normalitat.
Dislèxia
Significa dificultat per llegir.
És una disfunció cerebral que
afecta principalment la lectura,
encara que pot anar acompanyada per trastorns d’escriptura i càlcul. N’hi de diversa
tipologia segons les funcions
cognitives alterades. També
pot anar associada als Trastorns de Llenguatge, Trastorn
per Dèficit d’Atenció i Trastorn
de Conducta. La causa pot ser
congènita o adquirida, genètica o secundària a alteracions o

lesions cerebrals.
Fins fa poc es tenia la idea errònia que “la” Dislèxia, era fruit
de la lateralitat creuada i de dificultats d’orientació espacial,
problemes motors i d’articulació de la parla i el tractament
era el mateix per a tots. L’anomenada reeducació consistia
en fer uns exercicis d’orientació amb paper i llapis, fer
puzzles, trencaclosques i mosaics per treballar la percepció
i l’estructuració visuoespacial
i exercicis motrius per la lateralitat. Aquests exercicis són
adequats si aquestes funcions
estan alterades, però s’han
aplicat indiscriminadament a
totes les dislèxies, no aconseguint res més que millorar les
habilitats existents i extremar
encara més la diferència funcional interhemisfèrica.. Actualment s’ha posat de manifest
que la majoria de trastorns dislèxics són disfuncions de l’hemisferi esquerre, del processament fonològic i seqüencial,
encara que també existeixen
algunes disfuncions de tipus
diseideitic o perceptiu-visuoespacial i bilaterals o mixtes.
En els processos d’aprenentatge intervenen la percepció,
l’atenció, la memòria, el llenguatge, l’organització visuoespacial, el raonament, etc. i hi
participen conjuntament tots
dos hemisferis cerebrals. L’hemisferi dret, responsable de les
funcions visuals i del processament global i sintètic, madura
abans que l’esquerre, responsable de les funcions lingü-
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ístiques i del processament
seqüencial i analític. Qualsevol trasbals en aquestes funcions pot provocar problemes
d’aprenentatge i si l’hemisferi
dret predomina funcionalment
sobre l’esquerre, el nen utilitzarà prioritàriament estratègies
visuals i globals en detriment
de les verbals i analítiques.
Així un nen de 2 anys pot “llegir” les marques dels envasos
coneguts sense conèixer les
lletres ni la correspondència
amb els sons. Els nens petits
primer “llegeixen” amb l’hemisferi dret, aprenent les lletres i el
números per la seva forma, no
pas pel seu significat, les paraules com si fossin un dibuix.
Més tard utilitzen l’esquerre:
aprenen a relacionar la forma
amb el so ( decodificació ), a
ordenar-les seqüencialment,
a analitzar els sons, a confegir paraules noves... Quan ja
tenen un domini de la lectura,
tornen a llegir visualment, amb
l’hemisferi dret, totes les paraules que reconeixen mentre
que per llegir paraules noves
les han d’analitzar i utilitzar
l’esquerre. Pot passar que, si
hi ha una disfunció, en llegir
una paraula globalment obviïn
els detalls i la confonguin amb
una altra de semblant, que en
llegir-la analíticament no retinguin seqüències llargues i
inverteixin o ometin lletres o
síl·labes, que tinguin dificultats
a sintetitzar i llegeixin sons aïllats sense formar paraules,
que confonguin formes de lletres, que se saltin línies.... El

resultat serà una lectura deficient que alterarà o impedirà
la comprensió del text. Això,
amb el temps, comportarà un
baix rendiment en totes les
matèries ja que impliquen la
utilització bàsica de la lectoescriptura. També incidirà en
el funcionament emocional del
nen: ansietat, frustració, inseguretat, desmoralització, baixa
autoestima, etc
Per tant, és bàsic conèixer com
funciona el cervell, quins sistemes estan alterats i quins preservats, i establir en cada cas
un tractament adequat el més
aviat possible.
Disgrafia
És un trastorn específic en
el desenvolupament de l’escriptura, dificultat per escriure correctament. L’escriptura
comporta un procés de codificació del llenguatge i qualsevol
alteració dels processos de
codificació i decodificació de la
lectura poden interferir en l’escriptura. Las manifestacions
més corrents són: inversions o
repeticions de síl·labes, omissions de lletres o paraules,
escriptura de lletres en mirall,
incorrecta separació o unió de
paraules. Segons les funcions
alterades, les disgrafies poden
ser per alteracions de llenguatge, per alteracions perceptiveso visuoespacials o per alteracions purament motores sense
cap relació amb la lectura.
Discalcúlia
És un trastorn específic de
les capacitats aritmètiques en
un nen amb capacitats intel·
lectuals normals. Sol presentar-se conjuntament amb algunes formes de Dislèxia.
El càlcul és un procés molt
complex ja que hi intervenen
moltes funcions de llenguatge, perceptives, visuoespacials, memòria, atenció, raonament... Les manifestacions
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més corrents són l’omissió i
inversió de números, confusió
de signes i direcció en les operacions, dificultats amb les taules, càlcul mental, regles, etc.
Segons les funcions afectades
hi ha discalcúlies d’hemisferi dret i d’hemisferi esquerre.
Les discalcúlies dretes afecten
principalment les posicions i
direccions en les operacions
mecàniques: sumes, restes,
multiplicacuions,
divisions...
Les esquerres afecten principalment el càlcul.
Trastorn d’aprenentatge no
verbal
És un dèficit funcional en les
connexions de substància
blanca de l’hemisferi dret. En
no veure’s afectat el llenguatge
sol passar més desapercebut.
Pot ser conseqüència de traumatismes
cranioencefàlics,
radiacions, hidrocefàlia, agenèsia del cos callós o lesions
primerenques a l’hemisferi
dret.
Les característiques principals
són: dèficits primaris de percepció-organització visuoespacial, coordinació psicomotora
i en l’habilitat per tractar amb
material o circumstàncies noves que repercuteixen en problemes d’aprenentatge ( memòria visual i tàctil ) i funcions
executives ( formació de conceptes, resolució de problemes i raonaments abstracte).
Afecten la comprensió lectora,
l’escriptura, el càlcul i el raonament així com la comunicació
gestual i interacció social.
En ser un trastorn poc conegut per pares i educadors
se sol detectar tard i sol tenir
conseqüències més greus que
els trastorns d’aprenentatge
verbal. Els problemes motors
i d’adaptació social poden fer
etiquetar al nen que el presenta com un hiperactiu o amb
problemes de conducta.
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La sexualitat i la gent gran
Aparentment, la gent vol i necessita la proximitat dels altres. Volem compartir les nostres idees i sentiments amb
altres i tocar i que ens toquin.
El sol fet d’estar a prop físicament és important, però molts
de nosaltres desitgem continuar amb una vida sexual activa i satisfactòria a mesura que
anem envellint. No obstant
això, amb el temps la majoria de persones descobreixen
que necessiten més temps
per sentir sexualment excitats.
Això és part del procés normal
de l’envelliment.
Quins són els Canvis Normals?
L’envelliment normal porta
canvis físics, tant en els homes com en les dones. Algunes vegades aquests canvis
afecten la nostra capacitat per
funcionar sexualment i gaudir
del sexe amb una altra persona.
Algunes dones gaudeixen
més del sexe a mesura que
es fan grans. Després de la
menopausa o d’una histerectomia, ja no senten la por d’un
embaràs no desitjat. Es poden
sentir més lliures per gaudir
del sexe. Algunes dones no
pensen que coses com els cabells blancs i les arrugues les
facin menys atractives per a
la seva parella sexual. Però si
una dona creu que el veure’s
jove o el tenir la capacitat de
donar a llum la fa més femenina, pot començar a preocupar-li que tan desitjable és,
sense importar quina sigui la
seva edat. Això pot fer que el
sexe no resulti tan agradable
per a ella.
Una dona pot observar canvis
en la seva vagina. A mesura
que envelleix, la seva vagina
s’escurça i estreta. Les parets
es tornen més primes i una
mica més rígides. Aquests
canvis no signifiquen que no
pugui gaudir del sexe. No obstant això, la majoria d’elles
tindran menys lubricació vaginal. Això pot afectar el plaer
sexual.
A mesura que avança l’edat
en els homes, la impotència
es fa més comú. La impotència és la pèrdua de l’habilitat
per aconseguir i mantenir una
erecció prou rígida per tenir

relacions sexuals. Cap als 65
anys, entre el 15 i el 25% dels
homes tenen aquest problema, almenys una de cada quatre vegades quan practiquen
l’acte sexual. Això pot succeir en homes amb problemes
cardíacs, tensió arterial alta, o
diabetis - bé sigui a causa de
la malaltia o als medicaments
usats per tractar-la.
Un home pot trobar que es
demora més a aconseguir
una erecció. És possible que
la seva erecció no sigui tan
ferma o tan gran com abans.
La quantitat de l’ejaculació
pot ser menor. La pèrdua de
l’erecció després de l’orgasme
pot succeir més ràpidament, o
pot passar més temps abans
que li sigui possible tenir una
altra erecció. Alguns homes
descobreixen que necessiten
més estimulació eròtica abans
de l’acte sexual.

pot tractar.
- Diabetis. Molts homes que
pateixen de diabetis no tenen problemes sexuals, però
aquesta és una de les poques
malalties que pot causar impotència. En la majoria dels
casos, el tractament mèdic pot
ajudar.
- Problemes del cor. L’estrenyiment i enduriment de les
artèries, conegut com arteriosclerosi, pot canviar els vasos sanguinis i impedir que
la sang flueixi lliurement. Això
pot resultar en problemes

sobre l’abdomen durant l’acte
sexual, la incontinència pot fer
que les persones ho evitin. La
bona notícia és que, en general, això es pot tractar.

senten que la seva parella és
“menys femenina” després
d’una histerectomia, també
els convindria aquest tipus
d’ajuda.

- Accident cerebrovascular.
Un accident cerebrovascular
poques vegades afecta la capacitat de sostenir relacions
sexuals, encara que és possible tenir problemes d’erecció.
És poc probable que l’acte
sexual pugui ocasionar un altre accident. Algú amb debilitat o paràlisi causada per un
accident cerebrovascular pot
tractar d’usar diferents posici-

La mastectomia és la cirurgia per extirpar parcialment o
totalment el si d’una dona. El
seu cos segueix tenint la mateixa capacitat de resposta
sexual de sempre, encara que
vostè pot perdre el seu desig
sexual o la sensació de ser
desitjada. De vegades resulta
convenient parlar amb altres
dones que s’hagin sotmès a
aquesta cirurgia.
La prostatectomia, és la cirurgia per extirpar, totalment
o parcialment, la pròstata a
un home. Algunes vegades
aquest procediment es porta a
terme a causa d’un engrandiment de la pròstata. Això pot
ocasionar incontinència urinària o impotència. Si es requereix l’extirpació de la glàndula
prostàtica
(prostatectomia
radical), regularment, els cirurgians poden salvar els nervis que van fins al penis. I és
possible l’erecció. Parli amb el
seu metge abans de la cirurgia per assegurar que després
podrà tenir una vida sexual
completament satisfactòria.

Quines són les Causes dels
Problemes Sexuals?
Malaltia, incapacitat, o els medicaments per tractar un problema de salut poden afectar
la seva habilitat de tenir i gaudir del sexe. No obstant això,
fins i tot els problemes més
greus de salut, regularment,
no li impedeixen tenir una vida
sexual satisfactòria.
- Artritis. El dolor de les articulacions ocasionat per l’artritis
pot fer que el contacte sexual
resulti incòmode. La cirurgia
de reemplaçament d’articulacions i els medicaments poden
alleujar aquest dolor. També
poden ser d’utilitat l’exercici,
el descans, els banys calents i
els canvis de posició o d’horari
per a l’activitat sexual.
- Dolor crònic. A més de l’artritis, un dolor que persisteix durant més d’un mes o que apareix i desapareix freqüentment
pot ser ocasionat per altres
problemes ossis o musculars,
herpes zòster, mala circulació,
o problemes dels vasos sanguinis. Aquest malestar pot,
al seu torn, ocasionar problemes per dormir, depressió, aïllament i dificultat per moure.
Aquests poden interferir amb
la intimitat entre la gent gran.
El dolor crònic no té perquè
ser part del envellir, sovint, es

d’erecció en els homes i pot
augmentar la pressió sanguínia (hipertensió).
Algunes persones que han patit un atac cardíac temen que
el tenir relacions sexuals pugui ocasionar un altre atac. La
probabilitat és molt baixa. La
majoria d’aquestes persones
poden tornar a tenir relacions
sexuals entre 3 i 6 setmanes
després d’estabilitzar-se després d’un atac, si el seu metge
ho aprova. Sempre segueixi el
consell del seu metge.
- Incontinència. La pèrdua del
control de la bufeta o la fuita
d’orina és més comú a mesura que envellim, especialment
en les dones. La incontinència
per esforç succeeix per exemple al fer exercici, tossir, esternudar o aixecar alguna cosa.
A causa de la pressió extra

ons o dispositius mèdics que
li permeti continuar practicant
el sexe.
Quins efectes poden tenir
les cirurgies i els medicaments?
- Cirurgia. A molts ens preocupa el sotmetre’ns a qualsevol tipus de cirurgia - i és especialment preocupant quan
aquesta inclou la zona genital.
Per fortuna, la majoria de les
persones tornen a tenir el tipus de vida sexual de la que
gaudien abans de la cirurgia.
La histerectomia és la cirurgia
per extirpar l’úter. No interfereix amb el funcionament
sexual. En cas que una histerectomia aparentment li causa
a la dona la impossibilitat de
gaudir de les relacions sexuals, sol·licitar conselleria podria beneficiar. Als homes que

- Medicaments. Algunes drogues poden causar problemes
sexuals. Entre elles s’inclouen
alguns medicaments per a la
tensió arterial, antihistamínics, antidepressius, tranquil·
litzants, supressors de la
gana, drogues per a la diabetis i algunes drogues per l’úlcera, com la Ranitidina. Algunes poden produir impotència
o dificultar l’home l’ejaculació.
Alguns medicaments poden
disminuir el desig sexual en
les dones. Consulti amb el
seu metge. Freqüentment, podrà formular-un medicament
diferent, sense aquest efecte
col·lateral.
- Alcohol. L’excés d’alcohol pot
ocasionar problemes d’erecció en els homes i retardar
l’orgasme en les dones.
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Conductes automàtiques
Dolors Capellades
Psicòloga Clínica
Quan d’adults ens trobem fent
una acció que no ens agrada,
que odiem o que la trobem
del tot innecessària i ridícula,
i ens critiquem durament per
després passar a intentar canviar-la, no estem entenent que
el canvi no es produeix perquè
intentem fer-lo des del raonament, i aquesta conducta està
organitzada des de les emocions i no des de la raó.
Aquestes conductes poden
ser de molts estils diferents,
i totes elles estan apreses i
impreses en la nostra ment
com patrons de conducta automàtics. Observem alguns
exemples: Quan una persona
davant una discussió queda
automàticament sense paraules, tot i que sap perfectament
què vol dir, potser de petit se li
prohibia donar opinions dientli que era massa petit per dir
res. Quan una persona sent
que no pot controlar la seva ira
en el moment en què escolta
la paraula no, potser és una
persona a la que se li deia a tot

que sí, impedint-li així l’aprenentatge de l’espera i el control de la frustració. Quan una
persona voldria dir “ho sento”
però no s’acaba atrevint tot i
que això sap que genera un
conflicte, potser l’aprenentatge que va fer és que això seria
rebaixar-se...
Les conductes que diem que
no podem evitar fer, estan
forjades en el passat, són
respostes que vam adquirir
per poder suportar o adaptarnos a un ambient determinat
i per tant, quan en l’actualitat les portem a terme el que
està passant és que ens hem
connectat amb aquell nen o
nena que les va aprendre i en
aquests moment de connexió
és quan l’acció passa a produir-se automàticament. L’objectiu segueix sent el mateix, obtenir avui el que en el passat
es necessitava, com pot ser
protecció o seguretat.
En el moment en què tot és
automàtic ja no ens dóna
temps a pensar que avui ja no
és necessari actuar de la mateixa manera, que tenim més
recursos, més fórmules possi-

bles de resposta.
Passat el moment de l’actuació, moment en què ja podem
reflexionar és quan ens veiem
estúpids o inadequats fent segons què però el canvi no arribarà si no podem fer l’esforç
de veure un nen fent l’acció.
Un nen a qui admirar per ha-

ver trobat una conducta que li
va permetre adaptar-se al mitjà i alhora seguir amb la vida i
créixer. No hem de perdre de
vista que quan som nens només tenim una opció que és la
d’adaptar-nos a l’entorn familiar, no existeix en aquella edat
la possibilitat d’anar a fora a

buscar ajut, com si podem fer
quan som adults.
Imaginar què passaria si ens
poguéssim veure de nens fent
aquesta acció, ens ajuda a
reconciliar-nos amb aquesta
conducta i ens dóna una oportunitat de canvi.

sentació de la fase crònica.
Com es diagnostica?
El diagnòstic és eminentment
clínic. Si es volen identificar
els factors desencadenants,
es pot realitzar proves d’al·lèrgia específiques i proves
de provocació.
Quins són els factors desencadenants dels brots
aguts?
Els factors irritants com els
sabons, els teixits sintètics
i de llana o la suor poden
desencadenar una agudització de la dermatitis atòpica.
L’estrès i algunes infeccions
poden ser-ne també responsables. Les al·lèrgies alimentàries només són responsables de dermatitis atòpica
en un 10-20% dels casos,
sobretot en lactants i nens
petits.
Quin és el tractament de la
dermatitis atòpica?
En primer lloc, cal evitar el
contacte amb els elements
irritants. Els nens amb dermatitis atòpica han de dur
preferentment roba de cotó,
fil o lli i han d’evitar els banys
perllongats.
La base del tractament de la
dermatitis atòpica és la hidratació de la pell amb una
crema emolient que caldrà

aplicar al menys 2 cops al dia
sobretot després del bany diari, quan el nen encara presenta la pell humida.
Els corticoides tòpics de diversa potència són el tractament indicat per al control
dels episodis d’agudització.
Cal evitar el seu ús perllongat pels possibles efectes
secundaris locals (atròfia de
la pell) i, més tardanament,
sistèmics com el retard de
creixement.
Tractaments
més nous com el tacrolimus
o el pimecrolimus en crema,
estan indicats en nens més
grans de 2 anys amb un mal
control de la seva dermatitis atòpica i que precisen de
nombroses tandes de corticoides tòpics. La sobreinfecció bacteriana de les lesions
de dermatitis ha de ser tractada amb antibiòtic tòpic, en
cas d’infecció lleu, o sistèmic
si l’infecció és més important. Els antihistamínics orals
poden ajudar a controlar la
pruïja en les fases agudes.
Es cura, la dermatitis atòpica?
Aproximadament un 50%
dels nens amb dermatitis
atòpica es curen a partir dels
5 anys. Altres patiran la malaltia en edat adulta.

La dermatitis
Què és la dermatitis atòpica?
La dermatitis atòpica és una
erupció cutània crònica, recidivant i pruriginosa que es
caracteritza per reaguditzacions intermitents. Afecta
aproximadament a un 20%
de la població infantil sense diferència entre sexes.
Acostuma a aparèixer durant
el primer any de vida i sol
empitjorar durant els mesos
freds.
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Quina és la seva causa?
Es creu que és una malaltia
d’origen multifactorial. A més
d’una predisposició genètica, factors ambientals, fisiològics i immunitaris semblen
influir en el desenvolupament
de la dermatitis atòpica. El
tabaquisme durant l’embaràs
i la lactància augmenten el
risc de patir la malaltia.
Com es manifesta?
La forma crònica es caracteritza per sequedat de la pell.
Durant els primers anys de
vida, aquesta sequedat és
més evident a cara, front,
cuir cabellut i zones extensores de les extremitats. En
edats més tardanes, l’afectació es localitza preferentment a plecs i superfícies extensores. En la fase aguda,
les zones afectades piquen
i es presenten envermelli-

des, descamades i supuren.
Les lesions de rascat i les
crostes també són habituals.
Plaques blanques rodones
(sovint confoses amb fongs)
són també una forma de pre-
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ÒPTICA DURAN US PARLA DE LA VISIÓ EN ELS NENS
Sabíeu que la visió dels
nens es va desenvolupant de forma progressiva durant els primers 8
anys de vida?
En néixer, el sistema visual
del nen és immadur i es va
desenvolupant a mida d’anar
rebent estímuls externs.
Si aquests estímuls no són
rebuts de manera correcta,
degut a la presència d’alguna alteració visual o patologia en els ulls del nen,
la maduresa visual no serà
l’adequada.
Si l’alteració visual que està
afectant l’ull no és corregida abans de finalitzar el
desenvolupament, el nen
no arribarà a tenir mai una
correcta
agudesa
visual
(l’agudesa visual ens indica la capacitat de l’ull per a
percebre detalls a una certa
distància)

AL MES DE VIDA EL
NEN VEU EL 5% DE LA
VISIÓ D’UN ADULT
ALS 2-4 MESOS VEU
EL 20%
ALS 3-4 ANYS APROX.
POT ARRIBAR A TENIR
EL 100%
Durant la infància podem
trobar:
• Ambliopies o ulls ganduls
• Estrabismes, defectes de
miopia, hipermetropia i/o
astigmatismes)
Tampoc cal oblidar que hi
ha també malalties oculars
en la infància i que cal que
siguin diagnosticades abans
dels 6 mesos d’edat.
•
•
•
•

Cataractes congènites
Glaucoma congènit
Ptosis congènita
Microftalmi

Hi ha una sèrie de signes
i símptomes que ens poden fer sospitar d’un possible problema visual en
el nen
• Ulls excessivament vermells
• Parpelleig excessiu.
• Picor, coïssor, llagrimeig.
• Excessiva sensibilitat a la
llum.
• Postures del cos i cap dolentes.
• Llegir i veure la televisió
massa a prop.
• Mal de cap en relació amb
treballs de visió propera.
• Visió doble de manera esporàdica.
• Fer ganyotes o tapar-se un
ull al llegir o escriure.
• Seguir la lectura amb el dit,
llegir de forma discontinua o
falta de comprensió lectora
Si esteu interessats en aprofundir més en aquest tema de la VISIÓ INFANTIL, Òptica
DURAN, juntament amb l’equip d’oftalmòlegs del CENTRE OFTALMOLÒGIC IGUALADA, us oferirem el proper DIMARTS 20 de GENER una xerrada sobre VISIÓ INFANTIL.

S’ha de tenir en compte que
durant el creixement del
nen, l’ull també va creixent.
És llavors quan poden aparèixer alteracions visuals tal
com:

LLOC:
la seu de LA VEU DE L’ANOIA ( C/ del Retir, 40 Igualada)
Hora: 19:30 ENTRADA LLIURE.
Intervindràn:

• MIOPIA
• HIPERMETROPIES
• ASTIGMATISMES

SANDRA UBIA
OFTALMÒLEGS DEL CENTRE OFTALMOLÒGIC
D’IGUALADA)

Una bona visió és fonamental en el desenvolupament del nen ja que
la visió influeix en el seu
desenvolupament físic i
en tot el seu procés educatiu

SUSANA RODRIGUEZ BUSTAMANTE
ÒPTIC OPTOMETRISTA A ÒPTICA DURAN

Si voleu informació

també podeu consultar-nos a:

C/ Masquefa, 11 Igualada 93 510 70 83
C/Sant Magí 2, 1r 1ª Igualada
Telf. 93 803 95 29

o per mail opticaduran@gmail.com
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CLÍNICA DENTAL
ANOIA
· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments
C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63
IGUALADA

ODONTOLOGIA

Eduard Darbra
Col. 19677.

APARELL DIGESTIU

LLicenciat en Psicologia.

Màster en psicologia clínica i de la salut i psicoteràpia.

@EduardDarbraMag - calaixdemocions.blogspot.es

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola
Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva
C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95
IGUALADA

OFTALMOLOGIA

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
Tel. 93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

ORTOPÈDIA
CASES

· Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes.

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

ORTOPÈDIA

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA
· Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

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

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

Psicoterapeuta

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

ESPECIALISTES:

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

Psicòloga

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

DERMATOLOGIA

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27
vives.singla@cofb.net

C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera

Aprendre a entendre
les emocions

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat
Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

- 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.
C. Indústria, 1
- Nens i adults
IGUALADA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
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

Tel. 93 805 29 95

Nutricionista al teu servei

POLICLÍNICA IGUALADA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

Més info: 654 50 97 81

. Nutricionista
. Naturòpata
. Homeòpata
. M Flors de Bach
. Auriculoteràpia
. Doula

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
-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
Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

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

CE NTR ES M È D I CS

Assistencial Anoia S.A.
Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25

P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

- 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

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia

Totes les persones sabem que
és un sentiment, però alguna
vegada ens hem parat a pensar
per a què serveixen? Tal com
diu Anne van Steppen, els sentiments són missatgers de què
alguna cosa necessita la nostra
atenció o que em aconseguit
quelcom.
L’interessant és fixar-se en les
emocions que tenim en cada
instant, un cop ens hem fixat
després em de desxifrar el que
ens volen dir, si les emocions
són positives doncs gaudir
d’elles però si són negatives
buscar quina necessitat ens
demana que cobrim tot buscant quin és el sentiment contrari al que estem sentint, un
exemple seria si estem nerviosos, buscar quin és el seu contrari, en aquest cas tranquils,
per tant necessitem tranquil·
litat. Em de partir de les quatre
emocions bàsiques que són
l’alegria, la tristesa, la ràbia i la
por, la resta de sentiments són
matisos que deriven d’aquests
quatre, aquí us poso uns exemples. L’entusiasme deriva de
l’alegria, de la frustració en
deriva la ràbia, l’amargura
deriva de la tristesa, etc. Per
tant l’interessant és buscar els
contraris dels tres sentiments
bàsics negatius (tristesa, ràbia i
por) i intentar descobrir quines
activitats en moments de sentiments negatius ens produeixen els seus antònims per
practicar-les.
Això que sembla tan fàcil en
la nostra societat ens costa
molt poder-ho fer, a les escoles
normalment no es treballa la
intel·ligència emocional i com
a conseqüència ens porta a
grans nivells d’analfabetisme
emocional, em d’estudiar més
els nostres sentiments.

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT

Cirurgia General

Cirurgia laparoscòpica
de l’obesitat

Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

cies
Urgèn 47
78
610 42

Dr. Fernández Sallent

Ctra. Manresa 59 planta baixa
08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938043748

14D E

DIVENDRES
16 de gener de 2015

L’A N O IA

Esports

35

D E L’A N O IA

Cara i creu de l’IHC davant Calafell i Vilafranca,
abans de la visita del Trissino, demà, a les Comes
HOQUEI / DAVID VIA

Des del 31 d’octubre l’Igualada
HC no guanyava un partit d’OK
Lliga. Va ser, en aquella ocasió, a domicili contra l’Enrile
Pas Alcoi, partit que va acabar
amb un 2-3 favorable als arlequinats. Des de aquella data,
l’IHC no aconseguia els tres
punts. Aquesta dada, però, ha
canviat aquest diumenge.
El partit es va jugar a les 12:30,
el primer de la segona volta.
En la primera, el Calafell va
guanyar per 3-2, curiosament
el mateix resultat que aquest
cap de setmana però, és clar,
amb diferents personatges.
En aquest partit l’IHC ja no es
jugava el passi per la Copa del
Rei, com en les anteriors jornades, així que l’ambient era
menys tens. Era un partit en
que ambdós equips lluitarien
per els tres punts. En la classificació, abans del partit, l’Igualada anava onzè amb 18 punts,
els mateixos que el Calafell.
Tenint en compte que Cerceda, Noia, Voltregà, Enrile Pas
Alcoi i Vendrell havien punxat,
els tres punts eren indispensables per a les aspiracions a la
Copa CERS.
El partit va començar amb un
Igualada que dominava el par-

L’IHC va doblegar el Calafell. Foto: Joan Guasch.

tit amb claredat, però va ser el
Calafell que va disposar de les
millors ocasions, com dues pilotes que van tocar el pal d’Elagi Deitg.
Va ser, però, l’Igualada qui es
va avançar amb un gran gol
de Joan Muntané. Un Joan
que seria l’heroi del partit. La
primera diana del partit va ser
després d’una gran combinació que ell mateix va saber ficar
dins de la porteria i, el segon
gol del partit, pocs minuts després del primer, Joan Muntané
va agafar un rebot i a plaer va
tirar per doblar l’avantatge respecte el Calafell. Aquests dos
gols van permetre l’Igualada

HC anar al descans guanyant
al Calafell per 2-0. Però això no
estava decidit. Quedaven vinti-cinc minuts de joc.
La segona part no va arrancar
tan bé com la primera. Després
de 10 minuts de joc, el Calafell
va escurçar distàncies amb
un gol de rebot i, cinc minuts
després d’aquest, els visitants
empataven el partit quan quedaven una mica més de 10
minuts. Semblava que la victòria podria escapar-se, de nou,
com des d’aquell 31 d’octubre.
Jassel Oller però, va saber aturar la remuntada dels visitants
després d’una contra de l’Igualada molt ben realitzada i que

va acabar en gol després d’una
passada de la mort.
El final del partit va ser estressant ja que el Calafell va disposar d’una falta directa que
Elagi va saber aturar. L’IHC
també va disposar d’una falta
directa però el porter del Calafell va poder evitar que la pilota
entrés. Al final, el Calafell, es
va desesperar per marcar el
gol per empatar el partit, un gol
que no va arribar.
MONBUS IHC 3 (2-1) Equip
Inicial: Elagi Deitg, Jaume Molas, Ton Baliu, Sergi Pla i Daniel López Equip Suplent: Joan
Muntané (2), Jassel Oller (1),
Nil Garreta, Albert Querol i Alex
Ferrer.
CALAFELL 2 (0-2) Equip Inicial: David Arellano, Ferran
Rosa (1), Marc Vergès, Sergi
Romeu, Gerard Vergès Equip
Suplent: Pol Galbas, Pol Pàmies i Jordi Gabarra (1), Oriol
Palau, Xavier Andreu.
Gols: 1-0 Joan Muntané (Minut
19), 2-0 Joan Muntané (Minut
20). Descans. 2-1 Ferran Rosa
(Minut 10), 2-2 Jordi Gabarra (Minut 15), 3-2 Jassel Oller
(Minut 16).
Dimarts, derrota a Vilafranca
En partit avançat de la 17a

Viladoms abandona el caòtic Dakar, Àlex Haro continua
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Tot i la pèrdua de temps que
li va provocar al pilot de Moto
Club Igualada Jordi Viladoms
per no validar el waypont de
la sisena etapa que anava de
Antofagasta a Iquique i que el
va portar a retrocedir llocs a la
classificació general, ell tenia
clar que encara quedaven moltes etapes per endavant i amb
el seu bon fer dia a dia tornaria
als llocs capdavanters.
Però va ser a la vuitena etapa que el salar de Uyuni fou
decisiu per les aspiracions
de Viladoms, doncs va patir
problemes elèctrics a la KTM
450 Rally oficial i que l’obligaren abandonar. De fet aquesta
etapa es va viure un caos monumental, però que l’igualadí
Viladoms tot i el seu infortuni
mecànic va oferir un extraordinari suport al seu company
Marc Coma per tal de que pogués continuar l’etapa.
Una vegada arribat al bivac
Viladoms comentava: “Aquesta etapa no hauria d’haver

començat mai. Anit pensàvem
que quedava anul·lada i aquest
matí no ens podíem creure que
seguís endavant, ha estat una
bogeria.
No parava de ploure i ens hem
plantat en la sortida de l’especial congelats i esperant que la
direcció de cursa suspengués
l’etapa d’avui.
Mecànicament sabíem que
si trobàvem aigua al salar la
part electrònica havia de patir
molt, i el següent és que les
motos començarien a fallar, a
més l’organització no ha estat
transparent quan explicava les
condicions amb què ens trobaríem.
El resultat no podia ser un altre, nombrosos problemes
elèctrics per a molts pilots que
s’han vist obligats a abandonar. Estic fora del Dakar i no
per un error meu sinó per culpa
d’una decisió inoportuna, injusta i equivocada de l’organització, que no ha tingut en compte
ni la seguretat dels pilots ni la
competitivitat. Per a mi s’acaba

el Dakar de la manera més injusta possible”.
A ben segur que Jordi Viladoms en els propers raids que
participi d’aquesta temporada i
també òbviament en el proper
Dakar tornarà assolir formidables classificacions. A l’hora
d’escriure aquestes línies, el
dimecres el vespre la general
de motos l’encapçalava Marc
Coma amb KTM.
A la categoria de cotxes, exceŀlent el Dakar que estant portant
a terme el pilot andorrà Albert
Llovera i el copilot odenenc de
Moto Club Igualada Àlex Haro
i que després de mil peripècies van superant totes i cadascuna de les adversitats i en el
moment de fer aquest escrit el
dimecres al vespre, tot fa pensar que estan en el bon camí
per poder classificar-se al final
d’aquest molt dur raid.
En aquesta desena etapa, entre Calama i Salta, Llovera i
Haro aconseguien acabar en el
29è lloc amb el Buggy MD Ral.
li i amb un temps de 4h.19’36”

a 30’ de Nasser Al-Attiyah guanyador de l’etapa i líder de la
general amb el Mini.
Al finalitzat l’etapa Llovera i
Haro deien: “Hem gaudit molt
en una especial molt ràpida i
amb fortes frenades. La millora tant en les suspensions com
en els frens ens ha ajudat molt.
Sens dubte era una etapa que
s’adaptava a les nostres condicions de pilotatge. Hem perdut
una mica de temps perquè el
GPS no validava els WP i els
CP. Era un problema del GPS
perquè nosaltres sempre hem
anat per la pista correcta. Per
tots els pobles que passem
trobem paraules d’alè i si escau ens ajuden en el que sigui.
Moltes gràcies a tots”.
A partir d’ara tot i que les etapes que falten par arribar al
final del raid son força dures,
Albert Llovera i Àlex Haro estan a punt d’aconseguir el seu
gran objectiu com és el d’arribar a Buenos Aires, que seria
tota una gesta i més en aquesta caòtica edició del Dakar.

jornada, dimarts l’IHC va veure com se li escapava una
oportunitat de puntuar en una
mala segona part al Municipal
de Vilafranca (4-3). De fet els
arlequinats van tenir dues cares. A la primera meitat l’IHC
es va avançar fins a 3 cops en
el marcador i de fet va arribar
al descans amb un avantatge
de 2 a 3. A la segona, en canvi, l’equip va perdre profunditat
i va veure com els locals van
aconseguir donar-li la volta al
marcador i emportar-se els 3
punts amb els que atrapen a la
classificació als igualadins.
Ara l’IHC haurà de canviar
d’atenció i centrar-se en la visita a les Comes, demà a les
20.30 hores, dels italians del
Trisino, el que va ser el primer rival europeu de l’IHC en
la seva història. Partit d’anada dels vuitens de final de la
CERS.
VILAFRANCA 4 (2/2) Camps,
Vàzquez (2), Navarro, Galan
(2) i Esteve, equip inicial. Ruben, Rocasalbas i Caldú.
MONBUS IHC 3 (3/0) Elagi,
Ton, Met Molas (1), Pla (1) i
Dani (1), equip inicial. Jassel,
Muntané, Teti Vives. Garreta i
S. Ferrer.
Gols: 0-1 Molas (m 5), 1-1 Vàzquez (m 8), 1-2 Dani (m 9), 2-2
Galan (m 14), 2-3 Pla (m 18).
Descans. 3-3 Vàzquez (m 10),
4-3 Galan (m 13).

Copa CERS

Vuitens de final, anada (17 de gener)
Monbus Igualada-Hockey Trissino (ITA)
Oliveirense (POR) - Viareggio (ITA)
Candelária SC (POR) - Diessbach (SUI)
Lyon (FRA) - Saint Omer (FRA)
Remscheid (ALE) - Reus Deportiu
Banca Cras Follonica (ITA) - Merignac (FRA)
Basel (SUI) - Turquel (POR)
Cronemberg (ALE) - Barcelos (POR)

OK Lliga masculina
Jornada 16
HC Liceo - Noia Freixenet		6 - 1
Tordera - C.P. Manlleu			2 - 4
Enrile Alcoy - Vilafranca			4 - 6
Club Pati Vic - Cerceda			3 - 3
FC Barcelona - Moritz Vendrell		5 - 1
Reus Dep. - C.H. Mataró			4 - 3
ICG Lleida - Voltregà				3 - 3
M. Igualada - Calafell			3 - 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

PT
49
46
34
28
26
25
23
23
21
21
19
18
18
10
9
7

j
17
17
17
17
17
16
17
16
17
16
17
16
17
17
16
16

g
16
15
10
9
8
7
6
6
6
6
5
5
5
3
2
2

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

p gf
0 103
1 96
3 69
7 65
7 63
5 55
6 58
5 56
8 51
7 57
8 40
8 61
9 46
13 55
11 41
13 38

gc d
25 78
44 52
47 22
57 8
74 -11
44 11
55 3
65 -9
52 -1
63 -6
60 -20
65 -4
73 -27
80-25
62-21
88-50

Jornada 17
Vilafranca - M. Igualada		4 - 3
Moritz Vendrell - Reus Dep.		6 - 3
Calafell - FC Barcelona			0 - 8
Noia Freixenet - Club Pati Vic		3 - 5
C.H. Mataró - HC Liceo			4 - 9
Voltregà - Enrile Alcoy
C.P. Manlleu - ICG Lleida
Cerceda - Tordera
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L’Handbol Igualada comença l’any amb
bon peu: 35-22 davant el Cardedeu
HANDBOL / TON CASELLAS

Partit corresponent a la dotzena jornada de lliga, disputat el
passat dissabte a dos quarts
de 7 de la tarda al pavelló de
Les Comes i que enfrontava
l’Igualada amb el Cardedeu,
segon i quart classificat respectivament.
Partit perillós ja que era el
primer després de l’aturada
nadalenca i a més el rival no
era pas de poca entitat, el Cardedeu havia començat la lliga
anant de menys a més i a hores d’ara se situava quart a la
classificació.
El partit va començar amb els
igualadins força centrats en
atac, i anaven resolent com
podien les accions que casi
sempre acabaven en gol. El
problema però apareixia en la
defensa, no era del tot dolenta
però els errors que es cometien de tant en tant sumat a
la qualitat de l’equip rival feia
que el marcador seguís ajustat fins a la meitat de la primera part (8-8). Va ser llavors
quan l’entrenador igualadí va
demanar un temps mort que
va fer canviar la dinàmica del
partit. L’Igualada seguia ferm
en atac, i en defensa s’havia
posat les piles. Els jugadors
sortien a tocar el rival al moment adequat que feia que

El sènior masculí del CHI va estrenar el 2015
amb una victòria.

el Cardedeu hagués de jugar
més per fora, això provocava
que tiressin de lluny, fet que
permetia blocar les pilotes
més fàcilment. Aquest canvi
d’actitud va permetre als igualadins marxar al vestuari amb
una renda de 4 gols, 18 a 14.
A la represa, l’Igualada va
sortir amb ganes de deixar
tancat el partit com més aviat millor tot i que s’esperaven
un rival reforçat i amb ganes
de remuntar. A poc a poc, els
igualadins van anar trobant
la fórmula perfecte per tal
d’aconseguir gols i no encaixar-ne. La defensa per fi havia acabat de despertar del
tot, i no en deixaven passar
ni una. Si a més li sumem la

gran efectivitat en atac, això
es tradueix en un contundent
parcial de 8 a 2 en els primers
15 minuts de la segona meitat. La dinàmica va continuar
sent la mateixa en els minuts
finals: contraatacs, joc ràpid,
defensa sòlida i aturades dels
porters. Tot i així, hi va haver
alguns moments de desencert
que van permetre als cardedeuencs maquillar una mica el
marcador final, que va acabar
sent clarament favorable als
igualadins per 35 a 22.
Victòria clau per començar
l’any amb bon peu i no deixar
escapar l’oportunitat de distanciar-se encara més d’un
dels rivals directes com era
el Cardedeu. Ara toca acabar
de polir alguns aspectes de
concentració que apareixen
sempre en els partits i trobar la clau en defensa. Ara
l’Igualada es desplaçarà fins
al sempre complicat camp del
Santpedor.
CHI: Jordi Bermejo (6 a.) i Víctor García (11 a.), com a porters. Martí Ruíz, Dani Fons (2),
Esteban Lezama (2), Rubén
Álvarez (1), José Luis Álvarez
(4), Èric Elvira (1), Adrián Suero (6), Miquel Albareda (5),
Sergi Garcia (3), Jordi Grado
(3), Roger Calçada (2) i Òscar
Visa (6).

Júlia Subirana i Pol Cantero, bronze
al Campionat d’Espanya d’handbol
Del 2 al 7 de gener es va disputar a Castelló el Campionat
d’Espanya d’handbol de seleccions territorials. En el torneig hi ha participat les 19 comunitats autònomes amb els
seus equips infantils, cadets i
juvenils. La selecció catalana
estava formada per primer cop
per dos integrants del Club
Handbol Igualada, la jugadora
Júlia Subirana i l’entrenador
Pol Cantero.
La Júlia ho va fer participant
com a jugadora en la Selecció
Catalana infantil femení. Després d’haver passat diverses
fases de selecció, a la igualadina li va arribar finalment el
premi de disputar el Campionat d’Espanya. Ho va aconseguir gràcies als seus bons
papers en els entrenaments i
partits previs que es feien per
avaluar un grup de noies ja
pre-seleccionades gràcies als
mèrits fets amb els seus clubs.
La jove jugadora va ser una de
les peces clau en l’infantil femení del club que l’any passat
va arribar al TOP-4. Per altra
banda, el Pol Cantero ha estat

seleccionat per a fer de segon
entrenador a la Selecció Catalana infantil masculí. L’igualadí, tot i ser força jove, té
experiència a les banquetes,
i ha estat des d’aquí que ha
aconseguit grans èxits amb el
club. El més destacable va ser
aconseguir l’ascens del juvenil masculí del club a Primera
Catalana, cosa que no s’havia
aconseguit mai abans.
Tan la Júlia com el Pol han
aconseguit quedar tercers
amb els seus respectius
equips, aconseguint així la
medalla de bronze. La selecció catalana infantil femení va
perdre a les semifinals amb
Galícia per 27 a 19. Tot i així,
es van saber refer de la derrota i van oferir un bon paper en
el partit pel tercer i quart lloc.
Es van enfrontar amb Madrid
i, tot i començar malament,
les catalanes es van refer fins
acabar el partit amb un ajustat 23 a 21 que els donava la
medalla. La selecció masculina va perdre l’oportunitat de
lluitar per l’or en perdre davant
Andalusia a les semifinals per

23 a 17. Però no van abaixar
els braços, i van aconseguir
una contundent victòria contra
Canàries (17-34) en la final de
consolació.
És clar doncs que els dos
igualadins
hauran
gaudit
d’aquest experiència i els haurà omplert tant esportivament
com personalment parlant.
Una fita que dóna prestigi al
club, senyal que s’estan fent
les coses bé. El president del
club, Maure Vidal, ha fet públic
el seu agraïment a través de
les xarxes socials, i dirigint-se
als dos medallistes a expressat que “estem molt contents
per l’èxit aconseguit. Vosaltres
heu obert el camí, i amb un
gran èxit i portant el bronze.
Esperem que aquest camí iniciat sigui continuat per molts
altres”.
Resultats base:
Gavà 36 - CHI juvenil m. 29
Franqueses 34-CHI juv. f.13
Voramar 46-CHI cadet m. 26
CHI cadet f. 37-La Roca 45

Laura Orgué.

Laura Orgué, vuitena a la
darrera etapa del Tour Ski
ESQUÍ NÒRDIC / LA VEU

Laura Orgué ha finalitzat el
Tour de Ski a la 28a posició
de la classificació general. Al
llarg de les proves, Orgué ha
mostrat una evolució i en l’última etapa dels 9 km Pursuit ha
fet la seva 8a millor marca del
Tour de Ski, tancant amb bones sensacions la competició.
El Tour s’ha celebrat a l’estació alemanya d’Oberstdorf,
l’estació suïssa de Val Müstair
i també en Toblach i Val di Fiemme, Itàlia.

Durant els dies 3 i 4 es van
disputar els 3 km F Prologue
(47a) i els 10 km C Pursuit
(52a) i en la segona destinació, el Sprint Final (59a). A Itàlia les proves van ser els 5 km
C (47a), els 15 km F Pursuit
(38a), els 10 km C MST (32a)
i la final, en què ha obtingut la
vuitena posició i l’ha col·locat
en el 28è lloc de la general.
Les noruegues Marit Bjoergen, Therese Johaug i Heidi
Weng han estat les guanyadores d’aquesta edició del Tour
de Ski de Copa del Món.

L’HC Montbui estrena el 2015
guanyant als Monjos (2-7)
HOQUEI / LA VEU

Victòria de l’HC Montbui Nolor en la seva visita a la pista
del CP Monjos. En un partit on
els locals van dominar en els
primers minuts de partit i van
avançar-se en el marcador,
però finalment els montbuiencs van anar agafant el control del joc i a mesura que els
minuts passaven l’HC Montbui
s’imposava en el marcador i
finalitzant el partit amb 2 a 7 i
sumant tres punts en el primer
partit de l’any.
HC Montbui Nolor: Roger Madrid (porter), Daniel Gual, Isaac Gual, Albert Vidal i Carlos
Morales -inicial- Marcel Monclús, Bernat Perelló, Edu Cassadó, Pere Vallès, Pau Torras
i Pep Ferrer (porter).
Entrenador:Gabri Ramírez.
Delegat: Josep Mª Gual i Francesc Madrid
Pròxims Partits: HC Montbui
– CH Vila-seca (Divendres 16
de novembre a les 21:30h al
Poliesportiu de Can Passanals)
Equips base
Prebenjamí Iniciació Com.
HCM, 1-HC PIERA, 2
Aleix Aguilera, Gabriel Jorquera, Pau Sanchez, Ramon Poncell, Joel Garcia, Pol Izquierdo, Pau Parera i Nil Salas.
Sota les ordres de Pau Torras
i Ricard Pérez.
Prebenjamí Iniciació
VILASSAR HC, 1-HCM, 3

Adrián Bueno, Pol Ticó, Alejandro Luque, Pau Martín,
Lluc Castells, Pol Ruiz, i Oriol
Carrero. Sota les ordres Ricard Pérez.
Prebenjamí
BIGUES I RIELLS, 3-HCM, 0
Alejandro Luque, Andreu Saurí, Oriol Malet, Manel Saurí,
Daniel Iglesias, Pol Ruiz, Eloi
Codina i Martí Pons. Sota les
ordres de Ivan Rica.
Benjamí
VILASSAR HC, 5-HCM, 1
Marc Serra (porter), Ona Vidal,
Vadim Puig, Ariadna Busqué,
Judit Llobet, David Ruiz, Pau
Torilo i Liu Capdevila, sota les
ordres de Roger Madrid.
Aleví B
HCM, 2-CP VILANOVA, 5
Zoe Torras (portera), Andrés Pérez, Pau Bars, Arnau
Bosch, Pere Subirana, Àlex
Molero, i Guillem Ribas dirigits
per Manel Cervera.
Aleví A
HC VALLS, 10-HCM, 0
Biel Llobet (porter), Maure Madrid, Àlex Rica, Adrià Torras,
Marc Bacardit, Gerard Bacardit i Arnau Segura, dirigits per
Daniel Baraldés.
Juvenil
HC SENTMENAT, 7-HCM, 1
Roman Arribas i Sergi Ribas
(porter), Víctor Bossa, Arnau
Botines, Dimitri Rosich, Eric
Garcia, Oriol Ricard i Carlos
Morales sota les ordres de
Bernat Perelló.

Esports

D E L’A N O IA

RESULTATS I
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G3

Jornada 16
Santboià - Amposta				1 - 1
Lleida Esp. B - El Catllar			0 - 2
St. Ildefons - Reddis				2 - 1
Rapitenca - Torredembarra		2 - 0
Balaguer - Tàrrega				0 - 0
Igualada - Almacelles			1 - 4
Mollerussa - Viladecans			0 - 3
Torreforta - Morell				0 - 3
Vilanova - Juv. 25 Sep.			1 - 0

Jornada 16
Moja - Martorell				2 - 2
Marianao P. - Vista Alegre		0 - 1
Prat B - Olivella				1 - 1
Unif. Bellvitge - San Mauro		2 - 2
PUD Málaga - Júnior				2 - 1
Sant Cugat - Gornal				1 - 1
Begues - Can Vidalet				0 - 0
St. Andreu B. - St. J. Despí		1 - 1
Suburense - Espluguenc		1 - 0

			
1 Morell
2 El Catllar
3 St. Ildefons
4 Vilanova
5 Santboià
6 Almacelles
7 Rapitenca
8 Reddis
9 Balaguer
10 Tàrrega
11 Lleida Esp. B
12 Amposta
13 Viladecans
14 Torredembarra
15 Mollerussa
16 Torreforta
17 Igualada
18 Juv. 25 Sep.

			
1 Can Vidalet
2 Unif. Bellvitge
3 Vista Alegre
4 Suburense
5 San Mauro
6 Gornal
7 Sant Cugat
8 Moja
9 Marianao P.
10 Martorell
11 Prat B
12 St. J. Despí
13 Olivella
14 Júnior
15 Begues
16 PUD Málaga
17 St. Andreu B.
18 Espluguenc

PT.
35
29
27
27
26
25
24
23
23
21
21
20
19
16
15
14
14
12

p j
16 10
16 9
16 7
16 8
16 7
16 7
16 7
16 7
16 5
16 4
16 6
16 4
16 5
16 3
16 4
16 3
16 4
16 3

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

p
1
5
3
5
4
5
6
7
3
3
7
4
7
6
9
8
10
10

gf
27
20
26
22
28
22
22
26
20
15
11
22
20
18
15
24
14
14

gc
16
16
17
17
19
16
17
19
16
14
26
20
22
23
25
33
27
23

df
11
4
9
5
9
6
5
7
4
1
-15
2
-2
-5
-10
-9
-13
-9

Jornada 17
Amposta - Lleida Esp. B
El Catllar - Vilanova
Juv. 25 Sep. - Torreforta
Morell - St. Ildefons
Tàrrega - Santboià
Torredembarra - Mollerussa
Viladecans - Igualada
Almacelles - Balaguer
Reddis - Rapitenca

PT.
35
33
32
31
26
24
23
23
22
21
18
18
18
17
15
14
13
12

p j
16 11
16 10
16 10
16 8
16 7
16 6
16 6
16 6
16 6
16 5
16 5
16 4
16 5
16 5
16 3
16 4
16 3
16 3

e
2
3
2
7
5
6
5
5
4
6
3
6
3
2
6
2
4
3

p
3
3
4
1
4
4
5
5
6
5
8
6
8
9
7
10
9
10

gf
31
25
32
32
22
27
19
30
20
23
20
19
24
19
19
22
18
18

gc
18
11
18
20
17
22
14
28
19
25
22
24
34
23
30
39
30
26

df
13
14
14
12
5
5
5
2
1
-2
-2
-5
-10
-4
-11
-17
-12
-8

Jornada 17
Gornal - PUD Málaga
Júnior - Moja
Martorell - Prat B
Olivella - Unif. Bellvitge
Espluguenc - Sant Cugat
St. J. Despí - Marianao P.
Vista Alegre - Begues
Can Vidalet - Suburense
San Mauro - St. Andreu B.

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 16
M. Igualada - St. Pere M.			1 - 0
FE Vilafranca - Sitges				4 - 0
St. Cugat S. - Calaf				2 - 3
Les Roquetes - La Múnia		2 - 2
Ribes - Cubelles				1 - 0
Piera - Odena				1 - 2
La Granada - Pª Jove Roq.		5 - 0
Carme - Riudebitlles				0 - 3
Anoia - Base Espirall				2 - 0

Jornada 14
Torre Clar. - Pobla Clar. 			2-7
Ateneu PBI - Hostalets P.			0-4
Fàtima - La Paz 				6-0
San Mauro B - La Llacuna 		4-1
Tous - Jorba 				1-0
Rebrot - PM Tossa				1-10
Masquefa - Capellades			5-0
Vilanova C. - Cabrera				1-1

			
1 Odena
2 FE Vilafranca
3 Piera
4 Anoia
5 Calaf
6 La Granada
7 Cubelles
8 M. Igualada
9 Sitges
10 St. Pere M.
11 Les Roquetes
12 Ribes
13 Base Espirall
14 Riudebitlles
15 St. Cugat S.
16 Carme
17 Pª Jove Roq.
18 La Múnia

			
1 Fàtima
2 Pobla Cl.
3 Masquefa
4 Hostalets P.
5 Ateneu PBI
6 PM Tossa
7 San Mauro B
8 Tous
9 Capellades
10 La Llacuna
11 La Paz
12 Vilanova C.
13 Jorba
14 Rebrot
15 Cabrera
16 Torre Cl.

PT.
42
37
33
29
29
27
27
23
23
20
18
18
16
15
15
14
13
7

p j
16 13
16 11
16 11
16 9
16 9
16 8
16 8
16 6
16 7
16 5
16 4
16 5
16 5
16 4
16 4
16 4
16 4
16 1

e
3
4
0
2
2
3
3
5
2
5
6
3
1
3
3
2
1
4

p
0
1
5
5
5
5
5
5
7
6
6
8
10
9
9
10
11
11

gf
67
37
39
49
44
41
33
26
27
28
30
17
29
27
25
24
17
18

gc
22
16
22
25
32
23
24
28
31
23
29
27
40
38
45
50
48
55

df
45
21
17
24
12
18
9
-2
-4
5
1
-10
-11
-11
-20
-26
-31
-37

Jornada 17
Base Espirall - St. Cugat S.
Calaf - Ribes
Cubelles - Les Roquetes
La Múnia - Piera
Sitges - Anoia
St. Pere M. - La Granada
Pª Jove Roq. - Carme
Riudebitlles - FE Vilafranca
Odena - M. Igualada

Pt.
39
33
30
29
28
27
27
21
17
14
12
11
11
11
8
0

P J
14 13
14 11
14 9
14 8
14 9
14 8
14 9
14 6
14 4
14 3
14 4
14 3
14 3
14 3
14 1
14 0

E
0
0
3
5
1
3
0
3
5
5
0
2
2
2
5
0

P
1
3
2
1
4
3
5
5
5
6
10
9
9
9
8
14

Gf
38
50
46
27
42
39
41
26
22
29
19
19
26
24
16
8

Gc
6
16
8
8
17
12
16
26
26
28
51
28
37
47
58
88

Jornada 15
Pobla Clar. - Ateneu PBI
Hostalets P. - Fàtima
La Paz - San Mauro B
La Llacuna - Tous
Jorba - Rebrot
PM Tossa - Masquefa
Capellades - Vilanova C.
Cabrera - Torre Clar.

PITXITXI DE L’ANOIA

futbol femení 2a NACIONAL

Amb 16 gols:
Xavier Valls		 Òdena		16

Jornada 13
Aem-Sant Gabriel B				1-1
Sant Andreu-Espanyol B			1-2
Barcelona B-L’Estartit, U.E. 		4-0
Levante Las Planas-Vic			2-1
Europa-Transportes Alcaine		4-0
Seagull-Lloret				4-1
Igualada-Son Sardina			2-2

Amb 15 gols:
Samuel Pérez		 Pobla Clar.		15
Amb 14 gols:
Jordi Lliró		 Ateneu PBI		14
David Garrido		 Masquefa		14
Bogdan Pelepco		 Fàtima		14
Amb 13 gols:
Gerard Jorba		 Òdena		13
Amb 11 gols:
Edgar Rodríguez		
José M. Sillero		
Joan Mabras		
Amb 10 gols:
Xavi Mas		
Miguel Andreu		
Badre el Barnaoui		
Edgar Maldonado		
Amb 9 gols:
David Martínez		
Amb 8 gols:
Gerard Márquez		
Josep Solà		
Alejandro Garzo		
Josep López		
José Luis Fajardo		
Carlos Simon		
Ricardo Lanuza		
Gerard Márquez		

Piera		11
Capellades		11
Pobla Clar.		11
Piera		10
Anoia		10
Hostalets		10
San Mauro B		10
Anoia		9
Rebrot		8
Jorba		8
La Llacuna		8
La Llacuna		8
Òdena		8
San Mauro		8
Cabrera d’Anoia		8
Rebrot		8

			
Pt.
1 Levante Planas 34
2 Barcelona B
32
3 Espanyol B
22
4 Son Sardina
22
5 L’Estartit
21
6 Seagull
21
7 Europa
19
8 Igualada
18
9 Tr. Alcaine
15
10 Sant Gabriel B 13
11 Aem
11
12 Lloret
10
13 Vic
9
14 Sant Andreu
7

P J
13 11
13 10
13 6
13 6
13 6
13 6
13 6
13 5
13 4
13 3
13 2
13 3
13 2
13 2

Jornada 14
Seagull-Igualada
Europa-Lloret
Levante Las Planas-Tr. Alcaine
Barcelona B-Vic
St. Andreu-L’Estartit
AEM-Espanyol B
St. Gabriel B-Son Sardina

E
1
2
4
4
3
3
1
3
3
4
5
1
3
1

P
1
1
3
3
4
4
6
5
6
6
6
9
8
10

Gf
41
49
26
29
21
23
24
20
18
18
18
17
12
13

Gc
11
11
12
19
17
23
25
17
39
27
26
49
23
30
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El CFI no pot superar l’Almacelles
FUTBOL / CFI

El 2015 no ha començat amb
bon peu pels igualadins. Els
homes de blau sabien que
l’enfrontament davant l’Almacelles era important per sumar
3 punts, però desgraciadament l’objectiu no es va complir.
La primera part del partit va
ser extremadament igualada.
El domini va ser altern, amb
molt de joc al centre del camp,
on l’Igualada és cada dia més
potent. La intensitat i la lluita
van ser dos elements que van
descriure el joc dels blaus durant tota la primera meitat.
Tot i així, just abans d’acabar
la primera meitat, al minut
45, l’Almacelles es va avançar al marcador amb un gol
que feia molt mal als blaus:
en una jugada de córner, els
visitants van tibar d’estratègia
per aconseguir batre la porteria igualadina amb un xut des
del punt de penal. Aquest gol
havia de suposar un revulsiu
pels igualadins, però només
començar la segona meitat
va ser un altre cop l’Almacelles qui va moure el marcador,
amb un contraatac després
d’una pèrdua dels blaus al

centre del camp que posava
el 0-2 al marcador.
L’Igualada va seguir lluitant i,
7 minuts més tard, aconseguia
un gol que permetia retallar
distàncies: el gol va ser fruit
d’una jugada desafortunada
pels visitants que veien com
un dels seus propis jugadors
enviava la pilota al fons de la
xarxa després que l’Igualada
llencés una falta a la frontal
de l’àrea. A partir d’aquest gol
l’Igualada va incrementar la
intensitat i la pressió a la porteria visitant va ser constant
i intensa. L’Igualada va tenir
opcions d’aconseguir l’empat,
però al minut 75 va ser l’Alma-

celles qui es va tornar a avançar al marcador altre cop a la
sortida d’un córner, trencant
les aspiracions dels blaus.
Aquest gol va ser un cop dur
pels jugadors de Martí Alavedra, que només a falta de 3
minuts pel final, encara veurien com l’Almacelles anotava un altre gol que deixava el
marcador en un exagerat 1-4
pel joc que es va veure sobre
la gespa.
C.F.IGUALADA: Eduard Morera, Bernat Sansano, Roger
Peña, Robert Palau, Ton Casas, Eloi Jimenez, Jonathan
Fernandez,
Carles
Güell,
Frank Martinez, Bachana Lominadze, Oriol Dalmau. Suplents: Ton Moya, Fran Arevalo, Enric Palet, Alex Zamora,
Jordi Castellano, Martí Lliró.
Entrenador: Martí Alavedra.
EFAC ALMACELLES: David
Ballesteros, Daniel Hernandez, Joel Chiné, Xavier Tutusaus, Eduardo Raya, Eduard
Cons, Daniel Tejedor, David
Gimenez, Marc Viladegut. Suplents: Raul Palau, Jorge Berbegal, Jose Figueras, David
Aguilà, Oscar Imaz, Stephane
Dibottindame. Entrenador: Alberto Gallego.

El CFI femení acaba la primera volta amb
un empat amb el Son Sordina de Mallorca
FUTBOL / CFI

L’Igualada
Femení
rebia
aquesta setmana les terceres
classificades: les mallorquines
del Son Sardina. Si bé l’Igualada està a la zona de confort
de la classificació, no es pot
permetre badades i la visita
d’un equip potent va incentivar
les noies, que van fer un partit
gairebé impecable.
A la primera part, domini claríssim de les blaves que només
es deixaven crear perill en alguns contraatacs. Ben aviat la
Mariona va obrir el marcador i
l’equip no va deixar de posat
setge a la porteria mallorquina, provocant nombroses jugades de córner. Amb això,
les igualadines van disposar
de fins a tres ocasions clares
en aquesta primera part que
no van acabar de materialitzar-se, a més de dues mans
de les rivals dins la seva àrea
que l’àrbitre no va considerar
que s’hagués de xiular penal.
Les grogues només sortien de
tant en tant al contracop, però
els contracops eren perillosos
i s’havien de tallar amb falta. A
dos minuts del descans, en un
xut de falta, les visitants van
aconseguir empatar el partit
i anar-se’n al vestidor sense

desavantatge. Només iniciarse la segona part, l’Igualada
es va tornar a avançar amb
un gol de la Marta Sáez que
tornava l’alegria a la graderia
local. Amb el domini més altern que a la primera part, les
mallorquines van aconseguir
empatar en una jugada estranya al cap de pocs minuts.
Els darrers 35 minuts, van
ser disputats, disputadíssims;
amb un Son Sardina intentant
aconseguir els punts que les
consolidaria a la tercera posició i un Igualada disposat a
no cedir davant d’un equip que
no se li va mostrar tan superior
com es podia esperar.
Fins al final l’emoció va estar
present i les ocasions de gol –

dues de clares per l’Igualada
– també. No va entrar cap més
diana i el repartiment de punts
no va estar gaire mal resultat
per cap dels dos equips.
La setmana que ve, l’Igualada
es desplaça a Badalona per
enfrontar-se al Seagull, equip
que està amb les igualadines
al centre de la taula.
C.F. IGUALADA: Noelia García (portera), Elena Alert, Araceli Barroso, Carla Navarro,
Ari Rius (Janet Mendoza 76’)
(defenses), Núria Miquel, Marta Sáez, Míriam Solias (Jèssica Pablos 51’), (migcampistes), Mariona Marsal, Marta
Sáez (Stefany Ferrer 72’), Marina Salanova (davanteres).
Entrenadors Santi Ramos i
Paco Pablos.
A.D. SON SARDINA: Marta
Darder, Claudia Nicanor, Mª
Victoria Haces (Mª Teresa
Vallejo 51’), Sonia Baidez, Mª
José Alaminos (Marta Balle
46’), Estefanía Sánchez, Chloé Serra, Tania Sánchez, Ana
I. Aranda (Francisca Delicado
78’), Patricia Salom, Isabel Mª
Naranjo. Entrenadora: Margalida Mas.
GOLS: 1-0 Mariona (6’), 1-1
Mª Victoria (43’) 2-1 Sáez
(49’), 2-2 Marta Balle (55’).
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Sort desigual per als primers equips
masculí i femení del Bàsquet Igualada
BÀSQUET / LA VEU

El primer equip masculí del
Club Bàsquet Igualada enceta
l’any amb una dura derrota al
camp del SESE (79-65). La diferència ha estat marcada pels
locals a la primera a la part, on
els igualadins no han sigut capaços d’estar al mateix nivell
físic ni d’actitud. Els locals van
començar molt encertats en
atac i amb moltes ganes de
defensar les primeres línies
de passi, cosa que va dificultar
les opcions en atac del conjunt
dirigit per Raül Caballero. Al
minut 7 del partit el marcador
assenyalava una diferència
de 16 punts (22-6). El primer
quart va finalitzar amb un resultat de 22 a 8.
Els igualadins havien de canviar moltes coses si volien
tenir opcions de guanyar el
partit però el plantejament i el
bon encert feien que el SESE
fos un rival difícil de superar.
Al segon quart, els locals van
seguir prement l’accelerador,
amb 4 triples anotats i moltes
opcions de joc ràpid van ser
capaços d’anotar 32 punts.
Els anoiencs estaven millor
davant però en defensa la
cosa pintava molt malament,
es van anotar 19 punts però la
diferencia era ja de 27 punts.
En tornar del vestidor els de
Raül Caballero van sortir més
seriosos i amb ganes de competir de debò. Tant va ser així
que es va estrenar la segona
part amb un parcial de 5 a 14,
els del SESE tenien menys facilitats a l’hora de penetrar i fer
mal dins la pintura.
El quart va finalitzar amb
l’electrònic assenyalant un
resultat de 62 a 46. La diferencia encara s’havia escurçat i la il·lusió per la possible
victòria es veia present a la
banqueta de l’equip visitant,

però encara quedava molta
feina per fer i 10 minuts que
ho decidirien tot. Els de Carles
Espona no anaven a posar les
coses gens fàcils en els últims
minuts i tot i que l’encert dels
igualadins va ser bo des de la
línia de 3 punts, la diferència
de punts en el marcador no
es va arribar a retallar més en
cap moment.
Va ser un període igualat i ben
competit però els de l’Anoia
necessitaven més que això
per endur-se la victòria a casa.
Resultat final, 79-65. Si l’equip
vol mantenir-se al grup dels 4
primers toca guanyar el pròxim dissabte; l’equip juga a
Les Comes on rebrà un dels
equips més potents, el Grup
Barna. Us esperem a tots per
animar a l’equip, la cita és a
les 19:30.
El femení A derrota el Grup
Barna (52-44)
El Depimés CBI A va començar l’any amb una bona i treballada victòria per 52 a 44
davant un combatiu CB Grup
Barna B. El partit es presentava amb la baixa per lesió de
creuats de l’important jugado-

ra Marta Ametllé que es perdrà
la resta de la temporada, tot i
aquest fet l’equip va treballar
molt per dedicar-li la victòria.
El primer quart va començar
amb domini local que va sortir amb força i gran joc tant en
defensa com en atac. Tot i això
marcador curt 13-11 a favor local. En el segon igualtat en joc
i domini lleuger en el marcador
per part igualadina. Resultat
parcial 22-21. El tercer quart
va ser espectacular per part
igualadina. Gran joc coŀlectiu
tant en defensa com en atac
marcant les diferències amb
un parcial de 20 a 10. Resultat final tercer quart 42 a 31.
El darrer igualtat en el joc però
domini igualadí arribant al definitiu 52 a 44. El proper partit
del Depimés CB I A serà a la
pista complicada del SAMA de
Vilanova i la Geltrú equip de la
part alta de la classificació.
Parcials: 13-11,22-21, 4231,52-44
C. Carner (5), M. Quintana (3),
N. Soler (12), J. Salanova (2),
E. Compte (8), M. Amatlle baixa per lesió greu, A. Acevedo
(11), B. Sellarès (2), C. Bargalló (-), J. Fuertes (7).

D E L’A N O IA

La cadet Paula Blasco i el benjamí
Pepe Garcia guanyen a Vic
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del CAI Petromiralles Paula Blasco i Pepe García, foren els guanyadors en
les categories respectives, en
la 36a. edició del Cros Ciutat
de Vic Les proves comptaren
amb una important participació
dels atletes capdavanters de
l’atletisme català de les diferents categories.
Hi participaren un grup de 24
atletes del C.A.Igualada Petromiralles, amb una exceŀlent actuació global, essent la darrera
prova puntuable per al G.P.
Català de Cros, en el que van
classificar-se Paula Blasco (1a.
Cadet), Guillem Carner (3r. Juvenil), Èlia Ibarra (4a. Cadet) i
Rafael Hompanera (6è Junior),
per participar al Cros Internacional Juan Muguerza d’Elgoibar
del proper 25 de gener, amb la
Selecció Catalana de Cros. El
CAI s’ha classificat en 5a. posició global del G.P. Català de
Cros, amb 269 punts entre 50
clubs en total.
Cal ressaltar l’actuació de les
Cadets, amb la victòria de
Paula Blasco amb 9’24”, seguida d’Èlia Ibarra, 3a. amb 9’38”
sobre 2.470 m. de cursa.
Altres actuacions dels atletes
del CAI foren les de Pepe García, guanyador en categ. Benjamí masc. amb 2’43”, seguit
d’Oriol Alonso, 8è amb 2’58”,
Marc Àguila 14è amb 3’12”,
i Jan Navarro 21è amb 3’19”,
sobre 800 m. de cursa.
Rafael Hompanera assolia una
molt destacada 3a. posició en
Junior masc. amb 17’14”, en la
cursa conjunta amb els Juvenils masc., categ. en la que era
23è Marcel Abad amb 20’46”,

Nom
Adreça
Localitat
Tel
Email
S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

sobre 5.040 m. de cursa.
Sobresortiren també les actuacions de Carla Bisbal, 2a. en
Alevins fem. amb 5’01”, seguida de Judit Navarro, 6a. amb
5’23”, sobre 1.200 m. de cursa.
Júlia Solé era 4a. en Infantils
fem. amb 7’52”, seguida de
Berta López, 5a. amb 7’54”, de
Judit Ibarra 8a. amb 8’00”, i de
Laura Giménez, 25a. amb 8’58”
sobre 1.850 m. Martina Zunino
era 5a. en Benjamins fem.,
amb 3’12”, seguida d’Ares Giménez, 16a. amb 4’09”, sobre
800 m. de cursa. Ton Badía
era 6è en Alevins masc., amb
7’55”, seguit de Joel Giménez,
19è amb 9’50” sobre 1.850 m.
de cursa. Gerard Farré era 7è
en Infantils masc. amb 9’54”,
seguit de Jan Bisbal, 15è amb
10’43”, d’Alex García 17è amb
10’50”, i de Quim Canela, 22è
amb 11’11” sobre 2.470 m. de
cursa. Jordi Badía era 17è en
Veterans masc., amb 24’34”,
sobre els 5.690 m. de la cursa
conjunta amb la categ. Open.
Abel Méndez era 21è en Cadets masc. amb 18’33”, sobre
3.770 m. de cursa.

Diumenge el CAI participa en el
Campionat de Catalunya Sub20
ATLETISME / IGNASI COSTA

SORTEIG D’UNA BICICLETA

Paula Blasco, al capdamunt del podi.

Aquest proper cap de setmana, en Jornada de diumenge
al matí, els equips masculí i
femení de categ. Sub-20 del
Club Atlètic Igualada Petromiralles participaran, a la pista coberta de Catalunya de
Sabadell, als Campionats de
Catalunya de Clubs Sub-20
indoor.
Aquestes competicions, en
les que participaran els clubs
capdavanters de l’atletisme,
tindran novament la participació dels dos conjunts del CAI,
que hi han accedit mitjançant
classificació per llocs -masculí- i per puntuació per taula
internacional -femení-.
Diumenge 18 de gener, a partir de les 10h. del matí, en el

doble programa de proves
masculí i femení del Campionat de Catalunya Sub-20, hi
participaran els següents conjunts: En masculins: F.C. Barcelona - A.A. Catalunya - J.A.
Sabadell - C.A. Igualada - ISSHospitalet - Avinent Manresa Cornellà Atl. - C.A. Vic - U.A.
Barberà - Lleida U.A. - C.A.
Nou Barris i C.A. Canaletes.
En femenines hi participaran:
F.C. Barcelona - A.A. Catalunya - ISS-L’Hospitalet - J.A.
Sabadell - Avinent Manresa C.A. Vic - Cornellà Atl. - U.A.
Terrassa - C.A. Igualada C.A. Canaletes - Lleida U.A. i
C.E. Universitari.
Els conjunts Sub-20 del CAI
Petromiralles, hauran de lluitar
un any més enfront dels grans
conjunts catalans.
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Toni Bou no pot amb Àdam Raga, al
circuit de gel d’Andorra... al volant!
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Germanor de les penyes
Madridista de Vilanova i la
Blanc-i-blava d’Igualada

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Al Circuit d’Andorra-Pas de la
Casa es va disputar el passat dissabte la primera de les
cinc proves puntuables de les
GSeries BPA 2015, organitzades per l’Automòbil Club d’Andorra en la que hi participen
destacats pilots de varies especialitats.
Així mateix com a complement
a cada prova, l’organitzador
invita a dos pilots per tal que
rivalitzin entre ells a l’anomenat “The Duelo”.
Convidats d’honor
Aquesta vegada els invitats
van ser els dos pilots catalans
que sumen entre ells 22 títols
mundials de trial a nivell individual, 16 el pilotde Piera Toni
Bou i 6 el pilot d’Ulldecona
Àdam Raga, amb dos cotxes
prototips del preparador PCR.
Van fer dues carreres i el vencedor de totes dues va ser
Àdam Raga. Ja a l’edició anterior Bou es va enfrontar a
l’expilot trialer Jordi Tarrés i
amb el que tampoc va poder

REDACCIÓ / LA VEU

Espectacular duel amb cotxe entre el pierenc Toni Bou i Àdam Raga.

guanyar. No hi ha dubte que el
pilot anoienc al manillar no té
rival, un altre cosa és al volant
i en pista de gel.
El guanyador absolut de la primera prova d’enguany de les
GSeries BPA va ser Nil Solans

(Mitsubishi Colt), seguit de
Carlos Ezpeleta (Ford Fiesta),
David Arroyo (Citroën C4 EvoIII) i en el quart lloc es classificà el pilot d’Àlex Haro al WRC,
Xevi Pons amb Mini Cooper.

El passat dissabte 10 gener
2015 al matí amb motiu del
Reial Madrid-RCD Espanyol
es va celebrar el primer dinar
d’agermanament entre les penyes Madridista de Vilanova
del Camí i la Penya Blanc i
Blava d’Igualada. A l’acte van
assistir Toni González (president), José María Piris (vicepresident 1r), José Antonio
González i Dani Gallego per
part de la penya vilanovina
i de la penya Blanc i Blava
d’Igualada van assistir Carme
Bonastre (Presidenta) i Joan
Teixidó (vicepresident).
Hi va haver intercanvi d’opi-

nions de funcionament de les
dues penyes, col·loqui de l’actualitat esportiva de tots dos
equips i sobretot bon ambient
entre les dues penyes.
La penya igualadina va obsequiar la vilanovina amb una
bandera de la seva penya i un
llibre del seu 60è aniversari i
els madridistes van regalar
una motxilla amb el seu logotip. Ambdues penyes van quedar emplaçades a col·laborar
en el futur per a un acte que
volen fer més endavant, cap al
mes de maig, i repetir l’acte a
la segona volta quan el Reial
Madrid visiti el camp del RCD
Espanyol.

El CAI Petromiralles situa els seus equips masculí i femení en els
primers cinc llocs del Campionat de Catalunya indoor
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes de l’equip masculí del C.A. Igualada Petromiralles, van assolir el passat
diumenge a la tarda, a la pista
coberta de Catalunya a Sabadell, una brillant 5a. posició al
Campionat de Catalunya Absolut “A” per clubs, en el que
van participar els 8 millors
conjunts de l’atletisme català
“indoor” a nivell absolut.
Els anoiencs foren novament 5ens. amb 44 punts,
en el Campionat guanyat pel
F.C.Barcelona amb 93 punts,
seguits de l’A.A. Catalunya,
2ons. amb 76 punts, de la
J.A. Sabadell, 3ers. amb 71,5
punts, i de l’ISS-L’Hospitalet,
4ts. amb 61 punts, i per davant del C.A. Laietània de Mataró, 6ens. amb 43,5 punts,
del C.A. Montornés, 7ens.
amb 38,5 punts, i dels atletes de la U.A. Terrassa, 8ens.
amb 37,5 punts, i que perden
la categoria per la propera
temporada 2015/16.
Individualment, i entre la magnífica actuació global dels atletes del CAI, van sobresortir
les actuacions d’Eduard Viles,
guanyador dels 60 m.llisos
amb un gran registre de 6”89,
i de Marc Sánchez, 2.n. en el
salt d’alçada amb 2,01 m., mateixa marca que el guanyador,

Carles Triadó (F.C. Barcelona)
en grans actuacions dels anoiencs.
Sobresortiren també les actuacions de Rafael Hompanera,
5è en els 1.500 m.llisos, amb
marca personal de 3’59”68,
d’Iván Zarco, 5è en els 3.000
m.ll., amb 8’49”39, i de Jan
Roca, 5è en els 200 m.ll. amb
22”64.
Eren 6ens. David Tarragó en el
triple salt, amb 12,45 m., Aleix
Marín en salt de llargada amb
6,14 m., Eduard Fàbregas en
els 60 m. tanques amb marca personal de 8”99, i l’equip
del CAI de Relleus 4 x 200 m.
format per Oscar López - Aleix
Marín - Roger Castells i Fran
Martínez, amb 1’34”01.
Oscar López era 7è en els 400
m.ll. amb 51”38, i Josep Agustí
Camats 7è en Pes amb 11,41
m.. Jaume Marín era 8è en els
800 m.ll. amb 2’03”28.
L’equip femení, segon
Per la seva banda, les atletes
de l’equip femení van assolir

una brillant 2a. posició.
Les anoienques, que apunt
estigueren d’assolir el primer
lloc, lluitaren fins al darrer moment amb el C.A. Canaletes
de Barcelona, guanyadores
del Campionat català femení
“B” amb 75,5 punts, seguides de les anoienques, 2es.
amb 73 punts, i del LLeida
U.A., 3eres. amb 70,5 punts,
la U.A. Terrassa, 4es. amb
53,5 punts, el C.A. Montornès,
5enes. amb 51 punts, el G.E.
i E. Gironí, 6enes. amb 50
punts, el Pratenc A.A., 7enes.
amb 47,5 punts, i el C.A. Nou
Barris, 8enes. amb 46 punts.
Les noies del C.A. Canaletes
assoleixen l’ascens al Campionat “A” per la propera temporada 2015/16.
Individualment sobresortiren
les tres victòries d’Ariadna Ramos guanyadora en triple salt,
amb 12,69 m., de Sheila García, guanyadora en el Salt de
Llargada amb 5,46 m., i de la
Cadet Laia Moix, guanyadora
en el salt d’alçada amb 1,60
m. -marca personal- en el seu
debut amb el primer equip del
CAI, en brillants actuacions de
les anoienques.
Sobresortiren també les 2es.
posicions de Marta Llagostera en els 400 m. llisos, amb
1’01”79, i de les components
del relleu de 4 x 200 m. del

CAI format per Ariadna Ramos - Gemma Ortega - Anna
Asensi i Sheila García, amb un
excel.lent “crono” de 1’43”40,
Rècord d’Igualada absolut indoor, millorant els 1’44”57 del
2014 d’Anna Asensi - Sheila
García - Raquel Martínez i Ariadna Ramos, i a només 1/100
del Canaletes, en un final de
“foto-finish” que va decidir el
campionat.
Cal ressaltar també les 3eres.
posicions d’Anna Asensi en
els 200 m. llisos, amb 25”79,
d’Eva Ribalta en els 3.000

m.ll. amb 10’44”75, i de Cristina Fernández en el pes, amb
9,41 m..
Era 4a. la reapareguda Anna
Noguera en els 1.500 m. llisos, amb 4’58”62, i 5a. Judit
Bascompte en els 60 m.ll.
amb 8”30. També 5a. era Paula Deirós en el salt de perxa,
amb 2,40 m., i 6a. Lydia Rodríguez en els 800 m.ll. amb
2’32”47, ambdues debutants
amb el CAI dissabte.
Cristina Gabarró era 8a. en els
60 m. tanques, amb 13”29 en
el seu debut en la prova.
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Cop d’autoritat de l’Igualada femení a l’OK Lliga
amb el seu treball i compromís està demostrant ser una
portera d’OK lliga.
Amb aquesta important victòria a Bigues, l’Igualada ocupa la 7a posició amb 9 punts,
guanya molta confiança, marca una clara línia ascendent
i deixa ben clar que té bones
opcions de classificar-se per a
la Copa de la Reina. Amb 18
gols marcats, és el 5è màxim
golejador de la taula i un dels
dos equips de la lliga que ha
aconseguit marcar-li un gol al
tot poderós Voltregà (porta només dos gols encaixats).

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Igualada ha donat un cop
d’autoritat davant un rival directe i a domicili. Les igualadines van endur-se els tres
punts fruit de la lluita i l’esforç
fins el darrer segon. Aquest
partit serveix per agafar confiança de cara als propers dos
partits, també contra rivals directes, i per posar-se en 7a
posició a la taula. El diumenge
que ve, a Les Comes contra
el CP Vilanova – que es troba
lluny de les primeres posicions
-, i d’aquí a 15 dies a Terrassa
contra l’Sfèric que es troba ara
a un punt, per sota, de les de
l’Anoia.
El partit començava amb moltes precaucions defensives
per ambdues bandes. Mica en
mica l’Igualada anava agafant
confiança i s’anava sentint
cada vegada més còmode a
la pista. Així, en una recuperació de bola, la Raquel es planta en un u contra u davant la
portera, i la supera per abaix a
falta de 8 minuts pel final de la
primera part, (0-1).
A partir d’aquí les locals assumeixen un rol més ofensiu i
el partit entra en una fase de
descontrol que afavoreix a les
de Bigues. Les locals empaten
gràcies a un xut exterior de la
Laura Carrillo que desvia de
manera involuntària la Meritxell Martínez i deixa descol·
locada la portera de les igualadines, Laia Navarrete; (1-1).
El partit continuaria desbocat
durant els quatre minuts res-

Les noies de l’Igualada estan començant una bona temporada.

tants fins a la mitja part. Els
equipa enfilaven el camí dels
vestidors amb empat a un gol
i amb només dues faltes per a
cada equip.
Als dos minuts de la represa,
en un contraatac, les igualadines s’avançarien en el marcador gràcies al gol de la Judith
Baldris que, en un dos contra
un i amb assistència prèvia de
la deu igualadina, Raquel Bernadas, posava l’1 a 2.
El Bigues i Riells, molt lluitadores, van ser més incisives
en atac i en defensa. Fruït d’aquesta defensa es van
anar carregant de faltes i en
una d’elles, l’àrbitre va assenyalar falta directa favorable a
les igualadines, i on la Laura

Guanyadora
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diumenge 18 de gener de 2015 a les 20:30h
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).

Torres no va aconseguir enganyar a la portera local Cristina
Vegas.
A nou minuts del final, en una
altra falta de les biguetanes, li
suposava a la Gemma Camp
la primera targeta blava del
partit. La falta directa corresponent l’enviaria al pal la capitana Laura Salvador, i les de
l’Anoia no sabrien treure profit
de la superioritat numèrica.
Les igualadines no
aconseguien dominar el partit i
desaprofitaven les faltes directes. Les de Bigues es creixien
en ràpides transicions d’atac
fruit d’una intensa pressió que
incomodava en excés a les visitants.
Els darrers 5 minuts van ser
d’infart. En una acció desafortunada, la Meritxell Martínez
feia una falta involuntària i
veia la targeta blava. Això suposava la pertinent falta directa en contra i jugar dos minuts
amb inferioritat numèrica. La
falta directa la fallaria la Marta Borràs tot i buscar molt bé
el forat a la Laia Navarrete.
Les de Bigues, tot i crear molt
perill, tampoc sabien aprofitar
la superioritat numèrica i arribarien a la 10a falta d’equip.
L’Igualada tenia la 3a falta directa per sentanciar
el partit. Però ara seria la Raquel Bernadas que després
de picar al travesser deixaria

la bola sobre mateix de la línia
de gol i, amb molts problemes,
la portera local allunyaria.
El Bigues va anar amb tot en
els darrers minuts. En una
error defensiu, la Marta Borràs, lliure de marcatge dins
l’àrea, engalta un fort xut i la
bola entra per l’escaire llarg
de la porteria igualadina i posava l’empat a dos gols a 44
segons del final del partit; (22). Un gerro d’aigua glaçada
després de les opcions per
sentenciar el partit que havien
tingut les d’Igualada. Però no
hi havia temps per a lamentar
res. Ni tant sols de pensar que
l’Igualada es trobava a una
falta de la 10a… i que donaria
peu a una falta directa del Bigues… En un xut molt llunyà
de la Laura Salvador i després
del refús de la portera local, la
Raquel recull la bola i marca el
definitiu, ara sí, gol de la victòria de l’Igualada. Quedaven 11
segons.
Aquest equip demostra l’esforç de totes les jugadores
fins al darrer segon en tots els
partits, la bona feina de l’equip
tècnic, Raül Ramírez i Harry
Mora. L’extraordinària aportació de la crack igualadina,
Raquel Bernadas que ja amb
7 gols, entra en el TOP10 de
màximes golejadores. I
l’excel·lent feina de la jove
portera Laia Navarrete, que

Diumenge, important
partit a les Comes
El proper partit també és important; serà diumenge que
ve dia 18 a les 12:30 h. contra
el CP Vilanova. L’equip revelació de la temporada passada, ha guanyat el seu primer
partit aquesta mateixa jornada
i amb 7 punts ocupa la 9a posició. Un altre rival directe que
l’Igualada ha de guanyar per
evitar ser superades a la classificació per les vilanovines.
El club igualadí convida a tots
els seguidors d’hoquei patins
a recolzar l’equip presenciant
aquest diumenge el partit contra el Vilanova a Les Comes a
les 12:30 h. Junts serem més,
i més forts.
Bigues i Riells 2
Cristina Vegas -P-, Sara Cristòfol, Gemma Cristòfol, Judith
Milla i Marta Borràs (1). També Georgina Gervilla -P-, Laura Carrillo (1), Clàudi Argemí i
Laia Pera. Entrenador: Mariona Carmona
Igualada FHCP 3
Laia Navarrete -P-, Elba Garreta, Laura Salvador, Marta Soler i Meritxell Martínez.
També Sílvia Borràs -P-, Judit
Baldris (1), Raquel Bernadas
(2) i Laura Torres. Entrenadors: Raül Ramírez i Harry
Mora
Àrbitre: Josep Leon Ruíz.
Excel·lent arbitratge del reusenc. Criteri únic per a ambdós equips i molt encertat en
pràcticament totes les decisions.

OK Lliga femenina

Jornada 8
Hostelcur Gijón - CP Manlleu		4-5
Santa Maria del Pilar - CP Voltregà		ajr.
Girona CH - PHC Sant Cugat		1-0
Palau de Plegamans - CH Mataró		2-0
CHP Bigues i Riells - Igualada FHCP		2-3
CP Vilanova - Sferic Terrassa		2-1
CP Alcorcón CAT’s Best (Descansa)
Hostelcur Gijón - CP Alcorcón CAT’s Best 		3-0
PT j g e p gf gc
1. Palau Pl.
22 8 7 1 0 35 14
2. Voltregà
18 6 6 0 0 23 2
3. Manlleu
15 7 5 0 2 33 14
4. Alcorcón
15 10 4 3 3 17 16
5. Hostelcur Gijón 13 8 4 1 3 27 19
6. Mataró
10 8 3 1 4 14 19
7. Igualada FHCP 9 7 3 0 4 18 24
8. Bigues i Riells
8 8 2 2 4 18 26
9. Sferic Terrassa
8 7 2 2 3 16 15
10. Vilanova
7 8 1 4 3 18 22
11. Sant Cugat
7 8 2 1 5 10 28
12. Girona
6 9 1 3 5 17 32
13. Sta. Maria Pilar 6 8 2 0 6 11 26
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Arrenca el campionat d’Slot de Tim Comarca
amb la tradicional Cursa de Reis
Cursa de Reis - Tim Comarca (2015)

Participants a la carrera.

SLOT / TIMCO

Al Tim Comarca no es para,
i encara no fa una setmana
que es va cloure brillantment
la temporada 2014 que ja ha
arrencat el campionat social
2015. Va ser el passat diven·
dres amb la ja tradicional Cur·
sa de Reis de la que s’arriba
a la sisena edició, disputada
en la categoria de Clàssics –
Sport-prototips. A la cita s’hi
van presentar no pocs forans,
essent un total de 26 pilots
amb els seus vehicles els
presents al parc tancat. Com
sempre, de primer es van dur

a terme les verificacions tècni·
ques per assegurar una cursa
en igualtat de condicions, i tot
seguit la mànega cronome·
trada per establir la graella
de sortida. Gràcies a la col·
laboració de Punto Blanco tots
els participants es van endur
d’un parell de mitjons de llana,
que es van lliurar abans de co·
mençar la cursa. També entre
tots es van rifar un parell de pi·
james de la marca igualadina.
La competició es va configurar
en dues curses de set i dues
de sis pilots. Al parc tancat
es podien contemplar repre·
sentacions dels mítics cotxes

que corrien les 24 hores de
Le Mans als anys seixanta
i setanta, com ara els Lola
T-70, Porsche 908 i 917, Ford
GT40, Ferrari 312P, 330 P4 i
612P, Matra MS650, o McLa·
ren M6A, i l’espectacular pro·
totip Dome Zero aportat per en
Ricard Latorre.
Malgrat el fred intens la pista
presentava una bona adhe·
rència, i els pilots van poder
gaudir del pilotatge. Com és
habitual en aquesta categoria
la cursa va ser molt disputada,
i els cinc primers pilots van
quedar agrupats en només
tres voltes.

Pilot
1 Garcia, Victor
2 Mira, David
3 Claret, Pítia
4 Estébanez, Joan Carles
5 Ortega, Albert
6 Claret, Ricard
7 Tapiolas, Joan
8 Ortega, Antonio
9 Moratona, Josep Manel
10 Campo, Manel
11 Solé, Jordi
12 Rosinés, Josep
13 Cartagena, Jordi
14 Latorre, Ricard
15 Pons, Martí
16 Poncell, Toni
17 Vilarrubias, Josep
18 Bisbal, Àlex
19 Bisbal, Daniel
20 Rodríguez, Paco
21 Moretó, Miquel
22 Pons, Santi
23 Cano, José
24 Simón, Iván
25 Bisbal, Joan
26 Uroz, Angel
La victòria va ser pel pilot de
Sant Sadurní Victor Garcia,
que va poder arrencar una
volta als seus perseguidors
David Mira i Pitia Claret, em·
patats en el segon lloc. Quart
fou en Joan Carles Estéba·
nez, ja a una volta, i cinquè el
campió de la temporada 2011,
l’Albert Ortega. El campió en

Cotxe
McLaren M6B
Matra MS650
Ferrari 612P
Matra MS650
McLaren M6A
Ferrari 612P
Ferrarri 330P4
Porsche 908/3
McLaren M1B
Ferrari 312P Berlin.
Porsche 908/1
Ferrari 612P
Lotus 40
Dome Judd
Porsche 908/1
Lola T-70 Mk-II
Matra MS650
Porsche 917K
Lola T-70 Mk-II
Ferrari 312P Spyder
Lotus 40
Matra MS650
Ford GT40 Mk-II
Porsche 917K
Ford GT40 Mk-II
Porsche 917K

Voltes
230,49
229,37
229,13
228,12
227,12
224,50
223,49
223,10
222,23
221,48
218,49
217,39
217,06
214,35
212,25
212,03
209,55
209,37
208,33
207,31
207,24
207,10
205,10
202,55
183,25
182,44

títol, el vilanovenc Joan Tapi·
olas, que estrenava cotxe, va
acabar setè.
Sense descans la propera
cursa serà el proper divendres
16 de gener, la primera de la
categoria Scaleauto GT Cup,
probablement la més popular
en el panorama de l’slot a 1/24
en pista de fusta.

Anoiencs a la Copa Catalana de Duatlons, a Mataró
DUATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 11 de Ge·
ner es va disputar a Mataró
la 17a. edició de la Duatló de
muntanya de marató. Puntu·
able per la copa catalana de
Duatlons de Muntanya.
Amb un total de 224 inscrits
i amb un exigent traçat hi
van prendre part dos corre·
dors de l’equip CNI /BEST/
PALLARES&T-BELLES.
Al·
bert Torres i Marta Segura.
El recorregut constava de 6km
corrent, 23km de BTT amb
un circuit molt tècnic, amb
un 90%de corriols i gairebé
1000m de desnivell acumulat.
I per finalitzar, 3km de córrer
a peu.
En un circuit de duatlons com
la copa catalana, el nivell és
molt elevat i ja de sortida es
disputa al 100x100. En un
primer sector de córrer a peu
de menys a més, acusant una
setmana d’antibiòtics i mal
de coll. Albert Torres va anar
agafant ritme fins finalitzar els
6km amb un temps de 21’.
Una exceŀlent marca i en 40ª
posició absoluta.

Podi de veterans de la duatló, amb Albert Torres.

Josep M. Planell i José Ríos, del CAI.

Pel que fa a la Marta Segura,
en el seu segon duató va re·
servar en el tram de córrer ja
que malgrat ser la seva espe·
cialitat, la bici era molt exigent
per una corredora novella com
ella i s’havia de ser previsor
En el tram de bici Albert Torres
va remuntar fins la 29a. posi·
ció absoluta en un recorregut
molt exigent i amb dificultats
per avançar. Posició que va

defensar després en el tram
final de córrer a peu. Entrant
tercer veterà!! Un èxit molt
gran pel bon nivell i consoli·
dant un 5è pòdium del campi·
onat.
Marta Segura en el tram de
bici, malgrat la seva inexperi·
ència va registrar el 14è millor
parcial, i en el últim sector de
córrer a peu el 4t millor regis·
tra. D’aquesta manera entrava
6a. de la seva categoria. En·
horabona per ella i per la seva
constància.
1. Ever Alejandro 1h34’14”
2. Adrià Noguera 1h37’04””

3. Carlos Portilla 1h38’09”
...
1 Vet.Albert Camps 1h 38’49””
2 Vet. Carles Torrents 1h44’25”
3 Vet. Albert Torres 1h 47’07”
...
1. Laura Terradas 2h04’25”
2. Meritxell Jimenez 2h06’32”
3.Teresa Pons 2h08’15”
….
13a i 6a Master Marta Segura
2h31’43”
Cal agrair la col·laboració a
l’equip principalment del Club
Natació Igualada/ BEST equi·
pacions personalitzades/ Bicis
Pallarès i Tomàs Belles i de Fi·

sioteràpia Regordosa, Capra·
bo Sport, Bàsic Ona Natació,
Fitnes Camats i Fruits Secs
Torra. Per part del CAI triatló
Petromiralles van participar
en Josep Maria Planell, que
tot i arrossegar unes molèsti·
es musculars va poder finalit·
zar la prova en una molt bona
68a. posició de la general i 5è
en categoria junior. També va
participar José Ríos, que tot i
patir una caiguda en el tram
de ciclisme va poder finalitzar
també la prova entrant en la
148a. posició de la general i
6è. en categoria veterà.
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Luis Luque, campió a la prova de la
Selva del campionat d’Espanya d’Agility
AGILITY / LA VEU

Dissabte es va disputar a la
Selva una prova puntuable pel
campionat d’Espanya d’Agility
2015, en la que van participar
més de 100 agilitistes.
Del Club Montbuienc Agility
Rivalcan s’hi van presentar 6
esportistes aconseguint bones posicions. El Luis Luque
va quedar campió en Grau III
mini amb el seu gos Melendi, i
la Sensi Moreno la novena en
Grau II d’estàndard.
PÀDEL / DAVID JAUME

Ja ho dèiem que les noies
que juguen la lliga del Baix
Llobregat han millorat i molt i
el Papiol, n’ha estat una nova
demostració.
Les coses no van començar
gaire bé per la nostra parella
1, Rosa Sanuy/Joana Vilarrubies caient per 2-6, 3-6 amb
Carol Fabra/Belén Párraga.
Però Montse Santamaria/Encarna Delgado van igualar el
partit guanyant per un clar 6-0,
6-3 a Lídia Naval/Imma Vitoria. En el decisiu, gran partit
de Carme Expósito/Fabiana
Spick guanyant 7-6 en el primer i completant el segon per
6-3 davant Sandra Alarcón/
Taida Fernàndez.
El Subaru masculí C cau molt
justet amb el CN Barceloneta i
els veterans ho fan clarament
davant el CNI. Nova jornada
de lliga del Baix Llobregat i
derrota ajustada a Barcelona

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada
93 803 21 98

davant el Barceloneta.
L’equip C que juga la lliga del
Baix Llobregat va tenir a tocar
la victòria però finalment, els
de la ciutat comtal van guanyar per 2-1. Mito Campins/
David Muñoz van caure per un
ajustadíssim 4-6, 5-7 davant
Santi Comini/Josep Marat. El
nostres van empatar a 1 gràcies a la victòria de Marc Rabell
/Josep Buron 6-3, 6-2 davant
Luís Ángel Fernàndez/Claudio
Buzatti. En el decisiu la nostra
parella Carles Castro/Andy
Franco ho van tenir a tocar
però van perdre 6-3, 4-6, 4-6
davant Steve Longehamps/
Jordi Serra.
Els veterans no van tenir el dia
i les coses no van anar gens
be caient clarament per 3-0
davant el CNI. Àngel Solé/Jordi Homs, Joan Corcelles/David Sanuy i Isidre Mensa/Joan
Llorach van cedir tots els seu
partits per 2-0.

Cada cop hi ha més amants
dels gossos que practiquen
aquests esport arreu del país.
Un esport que crea un vincle

Segueix la malaestrugança a Terrassa
per a l’Igualada veterà (1-0)
FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Partit disputat fins el temps de
descompte. Amb el joc dels
dos conjunts molt anivellat.
Les defenses s’imposaren i
tot semblava portar a un empat sense gols. El primer atac
fou dels visitants per mediació
d’una bona passada de Sevilla a Lele que xutà escorat a la
banda i parà el meta. El central M. Cantarell, tallà de cap
la resposta dels contraris. Poc
després Domènech blocà una
centrada perillosa, amb seguretat. Al minut 20, una perfecta
combinació entre Lele, Canals
i Roger, que centrà possibilitant el remat de cap de Planell, sortí alt per poc. A continuació una perfecte passada

Padró.

de Lele a l’espai es rematada
per Sevilla, però aturà el porter. Padró, Ferrer, i Calsina,
després, evitaren els remats
dels davanters contraris, amb

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2014

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

Nom:
Adreça:

Nom: .............................................
Cognom: .......................................
Població: .......................................
Telèfon: .........................................
Mail: ..............................................

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

perfecte entre amo i gos, i
dona als animals l’equilibri físic i psíquic que necessiten.

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 es celebrarà a finals de mes.
Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

seguratat. El Terrassa, fins el
termini d’aquesta primera part,
empenyé de valent. I ja al minut 45, una gardela llunyana
de Robert, que jugà amb qualitat, com sempre, s’escapoli
per damunt del travesser.
Començà el segon temps i la
primera jugada de perill fou
dels de Les Comes, al minut
5, un bon remat de Gustavo
el parà el meta amb dificultat.
Dos minuts després Lele s’internà per la banda i col·locà
l’esfèrica per alt al centre de
l’àrea petita, on el lateral Calsina, ben situat, no aconseguí
encertà en el remat de cap.
Respongueren atacant els
egarencs i Farré avortà, de
cap, el perill, acte seguit, insistiren i Corbella, tallà amb autoritat, com de costum, iniciant la
contra visitant. També Robert,
desvià a córner una jugada
perillosa. Els locals insistiren
a la cerca d’un gol que no arribava i els igualadins també,
amb un contraatac al minut
30, que l’inicià Costa, recollint
la pilota al mig del camp i habilitant perfectament a Toro, que
rematà fora per poc. Després,
als últims minuts, la pressió
dels locals fou molt forta, i tant
Corbella com Padró, tingueren
que intervenir per evitar-la. Ja
en tems afegit, al minut 93,
avançà l’extrem i un cop prop
de la línia de fons, centrà per
alt al lloc que fa més mal i el
remat de cap fou inaturable (10). Final i cares llargues, s’havia lluitat fin l’últim moment i
l’equip mereixé l’empat. Hem
de mencionà a Canals que
bregà al mig del camp, juntament Roger, Planell, Biscarri,
Corbella i Sevilla, en l’ajuda
constant als seus companys.
Paradell, feu jugà Domènech,
Farré, M. Cantarell, Padró,
Calsina, Robert, Canals, Roger, Planell, Sevilla, Lele, Corbella, Costa, Biscarri, Toro,
Gustavo i Tort.
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Cultura
El Teatre Municipal l’Ateneu presenta una completa
programació de teatre, música i dansa per al primer semestre
La programació s'enceta avui divendres amb "Llibert". Demà dissabte es podrà gaudir amb "El llac dels cignes"
TEATRE / LA VEU

Avui, divendres, 16 de gener,
arrenca la temporada d’hivern i
primavera del Teatre Municipal
l’Ateneu d’Igualada. Durant el
primer semestre de 2015 passaran per l’escenari igualadí
una vintena d’espectacles de
teatre, música i dansa. El programa complet es pot consultar a www.igualada.cat i es pot
recollir als punts habituals. Els
abonaments, que permeten
veure cinc espectacles al preu
de 50 euros, es poden adquirir al Punt de Difusió Cultural i
Turística (c/ Garcia Fossas, 2)
o per telèfon trucant al 93 801
91 16. L’horari és de dimarts a
divendres de 19 a 21h, dissabte i diumenge d’11 a 14h i de
18 a 21h, festius i laborables
tancat. Les entrades es poden
adquirir anticipadament al mateix punt i, el dia de la funció,
a la taquilla del teatre des de
dues hores abans. També a
www.ticketea.com.
Teatre de primeres espases
La primera proposta teatral de
l’any serà la de l’actriu Gemma Brió, que presentarà el 16
de gener la seva primera obra
teatral, Llibert, dirigida pel capelladí Norbert Martínez. L’espectacle els ha valgut el Premi
de la Crítica Serra d’Or de Teatre 2014 i dos premis Butaca
2014 al millor text i al millor espectacle de petit format. Narra
els quinze dies de la vida de
Llibert explicats per la seva
mare. Des de la felicitat de
l’embaràs, fins a la conclusió
que el millor que li pot passar
al seu fill és morir-se. La visió
sobre la vida futura, la malaltia, la mort, el sistema sanitari,
les decisions, el dolor, les contradiccions i també l’humor.
Aquesta mare convoca, per
necessitat, dues còmplices:
una amiga (Tàtels Pérez) i
una cantant de rock (Mürfila),
paraula i música, que aniran
transmutant-se a mesura que
transcorre la història en totes
les veus que necessita el relat.
Un còctel d’humor i tragèdia
molt personal, uns fets particulars de valor universal que
atrapen fins al final.
El dissabte, 7 de febrer, es presentarà L’última trobada, un
espectacle basat en la novel·
la de Sándor Márai adaptada
per Christopher Hampton. La
dirigeix i interpreta Abel Folk,

l’Ateneu Igualadí presentarà
els seus concerts de Músiques de Butxaca els divendres
6 de març, 1 de maig i 5 de
juny, a les 23h.

que ha comptat amb l’actor de
doblatge Jordi Brau i l’actriu
Rosa Novell, que ha obtingut
el premi Honorífic Anna Lizaran dels Premis Butaca 2014.
Pensaments secrets és una
obra de David Lodge dirigida
per Lluís Soler i arribarà a l’escenari de l’Ateneu el dissabte
21 de març. És una comèdia
que contraposa ciència i humanisme amb un debat sobre
les relacions humanes, la fidelitat, l’amor, la fortalesa i la
feblesa.
L’òpera arribarà d’una manera divertida el dissabte dia
11 d’abril. Serà amb el nou
espectacle de la companyia
que es va endur el premi Max
i el premi Butaca per La flauta
màgica. Dei Furbi, les cordes
vocals més enjogassades del
país, presenten una nova variació mozartiana, en aquest
cas reinterpretant la trilogia
més famosa de la història de
l’òpera: Les noces de Fígaro,
Don Giovanni i Così fan tutte
amb una originalitat desbordant. Trilogia Mozart-Così fan
Dei Furbi és un espectacle dirigit per Gemma Beltran.
Sergi Belbel dirigeix una tragèdia sobre les passions. Fedra
(Emma Vilarasau), enamorada
del seu fillastre Hipòlit i empesa per la seva confident, Enona, confessa la seva passió.
Ferida pel rebuig d’Hipòlit, ella
no pot amagar el seus sentiments davant del seu espòs
i rei d’Atenes, Teseu. Racine
compon en aquesta tragèdia
un retrat profund, apassionant
i colpidor del desig i de la sexualitat femenines. Amb Mercè Sampietro, Lluís Soler, Xavier Ripoll, Jordi Benacolocha,
Queralt Casasayas i Gemma

Martínez. L’espectacle Fedra
es podrà veure el dissabte dia
2 de maig.
I el diumenge, 17 de maig, Alberto San Juan, membre fundador de la companyia Animalario, presenta un espectacle
en solitari on mostra la seva
visió crítica i plena d’humor de
l’actualitat. Autorretrato de un
joven capitalista espanyol és
un monòleg barreja de confessió personal i de teatre documental que ens vol fer adonar
de com hem arribat on som.
L’actor reflexiona sobre la crueltat i injustícia de la societat.
Una oferta musical variada
Pel que fa a la música, el dia
31 de gener Clara Peya Rigolfas presentarà el seu disc
esPIral, un homenatge a la
seva tieta Josefina Rigolfas.
Com diu la pianista i compositora “la idea va néixer un dia
de primavera (...) El disc és un
viatge circular, sense principi
ni fi, una esPIral que ens modifica mentre fa el mateix recorregut de sempre. Experiències que es repeteixen i que,
cada any, es manifesten més
profundes”.
El Teatre Municipal l’Ateneu
també acollirà el Concert solidari de Rotary Club Igualada,
que anirà a càrrec de Barcelona Gospel Messengers, protagonistes del programa de TV3
Oh Happy Day. L’acte tindrà
lloc el diumenge, 25 de gener,
i els donatius es destinaran a
l’Obra Social de l’Hospital de
Sant Joan Déu, encarregada
de la investigació del càncer
infantil.
A banda, amb el lema “Un escenari de sensacions. Tot es
torna música perquè tu hi ets”,

Dansa per a tots els públics
El Ballet Nacional de Moscou posarà en escena El llac
dels cignes demà 17 de gener, després del seu pas pel
Liceu de Barcelona. L’obra
de Txaikovski i Petipa és una
captivadora història d’amor:
un príncep, una bella princesa transformada en cigne pel
conjur d’un bruixot, un engany
mortal, el virtuós doble paper
d’Odette/Odile, la força de la
música de Txaikovski, converteixen El llac dels cignes en
una experiència única.
La dansa d’arrel tradicional
arribarà amb l’Esbart Dansaire de Rubí, una entitat cultural

amb noranta anys de trajectòria. El diumenge 22 de febrer
proposa Som i serem, tres motius de dansa: el de la nostra
afirmació com a país (Miratges), el dels nostres records
més propers de festa (Places
i envelats) i el de la nostra
tradició més preuada (Les gitanes). Coincidint amb el Dia
Internacional de la Dansa,
l’Escola de Dansa del Consell
Comarcal i l’Orquestra Terres
de Marca presentaran el 25
d’abril Els tres mosqueters, un
ballet en dues parts basat en
l’obra d’Alexandre Dumas. La
coreografia és d’Elena Bernal i
el muntatge musical de Josep
Miquel Mindán. El dissabte, 9
de maig, serà el torn del Ballet
Carmen Roche amb l’espectacle Timeless. De Petipa a
Nacho Duato.

NÚRIA CAÑAMARES
Notes teatrals

Agraït

Llibert. Autor: Gemma Brió.
Direcció: Norbert Martínez.
Amb: Gemma Brió, Tàtels Pérez i Mürfila. Producció: Les
Llibertàries. Biblioteca de Catalunya. Dimecres, 16 d’abril
de 2014
Agraït. Així se surt de Llibert.
Agraït per sentir tant, per quedar absolutament atrapat en
una història duríssima però
amb ànima, per la valentia
d’haver-la escrit i dut a escena, per la sinceritat i el rebuig
als vetos, pel risc de fugir de
convencionalismes, pel bon
ús de l’humor negre...
Pocs espectacles són tan
profunds com aquest. Et toca,
et desperta, t’interroga, et

commou, però no et fa mal.
Té la capacitat de colpir-te i
abraçar-te alhora. Emociona
íntimament.
La paraula, la música, les rialles, el crit, el silenci, la llum,
les ombres, la foscor, el jo,
la família, els amics, els desconeguts... són els aliats per
explicar aquest viatge personal que passa per la felicitat,
la incomprensió, l’horror i la
pèrdua interpretat des de la
veritat i la transparència.
Llibert és el fill estimat a qui
es desitja la mort i també el
cara a cara davant la faceta
més crua de la vida i tot allò
altre que ens anem trobant al
seu pas. Llibert s’ha de viure,
no es pot explicar. Aneu-hi.
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El Festival Ànima de música sacra proposa
diumenge vinent el primer de quatre concerts
a l’Església dels Pares Caputxins

El Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
exposa la obra de Gerard Freixes

MÚSICA / LA VEU

IMATGE / LA VEU

A partir del proper diumenge,
18 de gener, i fins el 8 de febrer, Igualada acollirà cada
diumenge un concert del Festival Ànima. Tots els concerts
d’aquest certamen, que gira al
voltant de la música sacra, se
celebraran a les 18h a l’Església dels Pares Caputxins. En
aquesta tercera edició, enlloc
dels quatre tradicionals concerts s’ha optat per fer-ne cinc,
incloent-hi el Concert de Nadal que va tenir lloc el passat
21 de desembre a la Basílica
de Santa Maria. Es tracta d’un
festival organitzat per l’Institut
Municipal de Cultura (IMC) de
l’Ajuntament d’Igualada i produït per l’entitat Contrapunt,
Plataforma per a la Promoció
d’Activitats Musicals.
Aquest 18 de gener serà l’ocasió d’escoltar el grup Sekrets,
format per la soprano i musicòloga Olga Miracle, que ha
exercit de professora a Igualada, el flautista especialitzat
en música antiga Joan Codina
i l’organista i organòleg Joan
Castillo, amb llarga trajectòria
conjunta en nombrosos cicles
d’orgue i de música antiga
arreu. Se’ls unirà el violinista
Miquel Córdoba, professor de
violí del Conservatori d’Iguala-

ces dels compositors barrocs
Stanley, Vivaldi i del mateix
Händel.
El Festival Ànima continuarà el dia 25 de gener amb el
quartet vocal Quatuor Vocum,
amb obres de música antiga i
de música contemporània. Seguirà el dia 1 de febrer amb el
grup igualadí de música sacra
Brevis et Solemnis, que excepcionalment actuarà en format de concert amb un repertori clàssic i, com a conclusió,
actuarà el grup Musick Fyne,
el 8 de febrer, amb cantates
sacres del segle XVIII.

Durant tot el mes de gener,
el CCCB, Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, ofereix una mostra monogràfica de les videocreacions
de l’artista Gerard Freixes,
d’Igualada.
La mostra té lloc dins la iniciativa “Pantalla CCCB. Un
mes un artista” per donar a
conèixer obres de videocreació que no sorgeixen per
encàrrec sinó per estímul
del propi artista. D’aquesta
manera, cada mes es dedica
l’espai a un artista
Es tracta de la recuperació
d’una iniciativa que el CCCB
ja va realitzar regularment
entre 2006 i 2008. En aquesta nova etapa, que va començar el passat novembre,
ja s’ha vist el treball dels
col·lectius “Los Ingravidos” y
“Dostopos” abans de dedicar
a Gerard Freixes tot el gener.
Gerard Freixes és un videocreador d’Igualada que ja
porta anys realitzant obres
audiovisuals, tant en l’àmbit de la creació propia més
personal com per encàrrec
(són seus els recents spots
de l’Estival de Jazz i la Festa Major d’Igualada). Les seves videocreacions parteixen

Händel) de M. Setchell (1949)
i Preludi sobre la cançó tradicional anglesa “Greensleeves”
de C. Panone (1965). L’última obra que interpretà fou la
solemne Marxa religiosa del
compositor basc L. Urteaga
(1882-1960)
Fou un concert variat tant
d’autors com d’estils musicals
on Joan Paradell demostrà un
any més la seva vàlua com a
concertista. Això no solament
ho poguérem copsar en el
passatge de gran virtuosisme al pedaler de la Tocata de
Bach, sinó també en la forma
d’interpretar tant les obres de
música barroca com les de

l’escola organística francesa.
Fou una filigrana sobre el teclat la composició de Yon. Trobà l’adequada registració en
les dues obres dels compositors contemporanis i imprimí
solemnitat i majestuositat en
la interpretació de l’obra d’Urteaga. Com a gran coneixedor
de l’orgue de la nostra ciutat va saber treure el so més
adequat i variat amb una gran
nitidesa d’execució. Sentint
concerts com aquest no és
estrany que Joan Paradell sigui sol·licitat arreu d’Europa i
Amèrica.
El públic que omplia la basílica de Santa Maria li va dedi-

da, per interpretar la integral
de les nou àries alemanyes
de Händel (HWV 202-210). El
nom del grup fa referència a la
part de l’orgue anomenada “el
secret”, és a dir, la caixa amagada de l’instrument on es
permet el pas de l’aire perquè
els tubs puguin cantar.
Les Nou àries alemanyes
són de temàtica sacra, sobre
poemes Barthold Heinrich
Brockes (1680-1747), i s’emmarquen en el context de l’espiritualitat cristiana de l’època
barroca alemanya. El concert
es completarà amb altres pe-

de la edició i manipulació
d’imatges d’arxiu en domini
públic que altera digitalment
per canviar-ne el significat i
sumar-hi nous nivells de lectura. Aquestes obres més
personals s’han projectat
extensament en certàmens
i festivals de cinema i video
internacionals, on han aconseguit diversos premis i reconeixements destacats i són
estudiats en diverses universitats de tot el món.
La selecció que ara es pot
veure agrupa la part més
característica de la seva producció, conformada per una
quadrilogia temàtica dedicada a la soledat i formada per
Aislado (2007), Alone (2008),
The Homogenics (2010) i
The Parting Dance (2013).
Es tracta de quatre vídeos
breus que parlen de diferents aspectes de la soledat,
l’aïllament i l’individualisme.
Cada obra és independent i
tancada però conjuntament
es relacionen entre elles en
un ordre matemàtic.
La mostra, que té lloc fins el
31 de gener es realitza a l’espai Xcentric del CCCB, de dimarts a diumenge d’11 a 20
h, i és d’accés gratuït.

JAUME PLANAS

Excel.lent concert d’orgue
Com cada any no ha faltat, dins els actes musical
d’aquestes festes nadalenques, el ja tradicional concert
d’Any Nou a càrrec de l’igualadí Joan Paradell i Solé, organista titular de la Capella
Musical Pontifícia “Sixtina”
del Vaticà i catedràtic d’orgue
i cant gregorià del conservatori estatal de Frosinone.
Aquest concert se celebrà el
passat diumenge 4 de gener
a la Basílica de Santa Maria
de la nostra ciutat d’Igualada
i fou patrocinat pel departament de cultura de l’Ajuntament.
Moltes de les obres que

Joan Paradell executà feien
referència a aquestes festes
nadalenques. Començà amb
la Pastoral en fa major (BWV
590), i la Tocata en fa major (BWV 540) de J. S. Bach
(1685-1750). Seguí amb l’Arribada de la reina de Saba de
l’Oratori Solomon de G. F.
Händel (1685-1759) en una
transcripció per a orgue de B.
Taylor. Continuà amb Offertoire sur un Nöel espagnol de F.
A. Guilmant (1837-1911) i amb
l’Humoresque “L’organo primitivo” de P. A. Yon (1866-1943)
i amb dues obres d’autors
contemporanis: Tocata sobre
“Joia en el món” (atribuïda a

car calorosos i llargs aplaudiments. Joan Paradell va
agrair-ho interpretant el solemne Gran Choeur en Do
de C. Frank (1822-1890). Al
finalitzar va baixar al presbiteri per a saludar l’auditori i
va ser felicitat pel Sr. Josep
Miserachs primer tinent d’alcalde de la nostra ciutat.
Antoni Miranda va fer uns
adequats comentaris que
ajuden a comprendre més
les obres que s’interpreten.
Gina Miranda feu de registrant i la visualització a través
de la pantalla del presbiteri
anà a càrrec de Jordi Balsells
i de Josep Aguilera.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
SAMMY VA CAP EL SUD ( 1963) Poc conegut, però notable film d´aventures africanes.
WINGS (1927) Primera gran pel.lícula de bel·licisme aeri. Cinema mut.
DOCTOR GIVAGO (1965) Cèlebre superproducció sobre la revolució russa.
THE ARTIST (2011) Cinema mut en època contemporània. Premiada amb 5 Oscar
L´APARTAMENT (1960) Una de les millors comèdies de Billy Wilder. Amb Jack Lemmon
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La Xarxa proposa “Hansel i Gretel”
de Simb Salabim
TEATRE / LA VEU

Durant aquests dies les famílies
igualadines reben el calendari
de La Xarxa de l’any 2015, una
Caputxeta vermella que conté
la programació del primer trimestre. Aquest diumenge dia
18 de gener, a les 6 de la tarda,
la companyia Sim Salabim presentarà el seu espectacle Hansel i Gretel. El preu de les entrades és de 6 €, i de 5 € per als
socis de Xarxa Igualada. Les
entrades es venen el dissabte
de 7 a 8 del vespre, al vestíbul
de l’Ateneu i el diumenge, una
hora abans de la funció. Properament hi haurà els següents

espectacles: Musiquetes de
paper, de Joan Alfred Mengual
i Fem sonar les musiquetes (1
de febrer); La mongetera màgica, de Festuc Teatre ( 8 de
febrer); Les princeses també es
tiren pets, d’El replà produccions (1 de març); Sol amb la lluna de la Companyia Sgratta (15
de març); i Torna Robin Hood,
de Teatre Nu (29 de març).
La companyia
Sim Salabim és una companyia
professional de teatre infantil i
familiar, amb més de 25 anys
d’experiència. Fan espectacles
musicals, amb titelles i actors,
amb música de piano en direc-

te. Representen els seus espectacles als teatres de programació estable de Catalunya i la
península. A més, porten més
de 10 anys fent campanyes escolars.
Hansel i Gretel
Sim Salabim, és a dir els actors,
cantants i titellaires Lluís Petra i
Pilar Nieto, i el músic Bru Ferri,
presenten un espectacle amb
música i cançons en directe.
Una adaptació que narra la història del Quim i la Sara. Ells han
de passar uns dies a casa de la
seva tieta. Han d’agafar un tren,
però malauradament el perden.
S’hauran de quedar en aquella

vella estació mentre esperen
que arribi el pròxim tren.
La Sara té una idea: per passar
el temps poden representar la
història del conte que tenen a
l’equipatge: Hansel i Gretel. El
Quim arrufa una mica el nas
com sempre, però finalment
queda convençut i, d’aquesta

manera, els dos nens mitjançant pilotes, bitlles, penjadors
de roba i tot tipus de coses que
porten al seu bagul, i ajudant-se
d’instruments que es troben a
l’estació, construeixen uns titelles ben divertits per fer la seva
pròpia representació.

i actrius, s’han d’enfrontar a un
segon repte: encarnar més d’un
personatge, ja que la família va
creixent i conviu amb un també
variant cos de criats. I, finalment, un tercer desafiament: si
bé a la dramatúrgia original Wilder apuntava recrear l’envelliment físic dels personatges caracteritzant-los amb perruques i
vestuari de dol, La Ruta 40 ha
optat per suplir-lo amb la mateixa interpretació. Tret d’alguna
impuresa puntual, els actors
exhibeixen una representació
molt acurada, que manté en tot
moment la formalitat i contenció
de l’època.
L’escenografia, bastida únicament amb una llarga taula parada i dos enormes marcs de
porta, és l’altre gran encert del
muntatge i es complementa
perfectament amb el vestuari
de finals del XIX. D’altra banda,
els recursos per anunciar els

naixements i les defuncions
són excel·lents troballes que
aconsegueixen commoure el
pati de butaques amb un tacte
i senzillesa admirables.
Segons va explicar la companyia al col·loqui posterior a la
funció, l’espectacle desperta
reaccions molt contradictòries
entre el públic; hi ha qui riu en
certs passatges, qui s’emociona íntimament perquè s’hi sent
reflectit... Sentiments a banda,
és un plaer entrar en el joc del
temps que desplega Wilder,
testimoniant els patrons que
es repeteixen al llarg de les
quatre generacions de la nissaga i atrapant al vol les contínues intervencions que expliciten l’omnipresència del temps.
Per la majoria de personatges
passa massa ràpid, per altres
passa tan a poc a poc que ni
es mou, però en tot cas tot ho
cura i ho posa a lloc.

NÚRIA CAÑAMARES
Notes teatrals

Jugar amb el pas del temps
El llarg dinar de Nadal. Autor:
Thornton Wilder. Traducció:
Víctor Muñoz i Calafell. Direcció: Alberto Díaz. Amb: Bruna
Cusí, Ignasi Guasch, Aina Huguet, Magda Puig, Jose Pérez-Ocaña, Maria Rodríguez
Soto i Joan Solé. Producció:
La Ruta 40. Teatre de l’Aurora. Divendres, 9 de gener. 21
hores
Brillant idea la de recórrer la
vida d’una família a través de
90 dinars de Nadal i enorme
la capacitat de portar-ho a escena amb l’elegància, ritme i
deteniment que requereix tot
espectacle, però cenyint-se
al requisit de condensar-ho
en menys d’una hora de funció. La companyia La Ruta
40 (que, curiositats, pren el
nom de la carretera de 5.224
km que creua l’Argentina de
nord a sud) ha sabut exprimir

la bellesa d’aquest clàssic del
teatre nord-americà escrit l’any
1931 pel dramaturg i novel·lista
Thornton Wilder.
El públic assisteix a l’inexorable pas del temps a casa dels
Bayard i tot el que aquest porta
i s’endú capritxosament: grans
moments, records, morts, naixements, etc. El temps inunda
l’escena sense oprimir-la, deixant que els anys flueixin de

manera natural i, malgrat la celeritat d’alguns quadres, sorprenentment entenedora.
En qüestió d’un minut i mig o
entre dues rèpliques poden
passar 5 anys. Això demana un
treball meticulós de canvi de registre als actors, que en un tancar d’ulls han de saltar amb precisió dins el camí vital del seu
personatge. A més, tot i ser un
repartiment generós de 7 actors
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Diumenge 25 “Messengers” al Concert
solidari de Rotary Club Igualada

El cinema torna a Igualada de la
mà del Cineclub Ateneu

MÚSICA / LA VEU

Aquest cap de setmana, dos
centenars llargs de persones
han tornat a gaudir del cinema
amb les dues sessions que el
Cineclub Ateneu ha ofert de
El amor es extraño. Aquest és
l’inici d’un projecte que vol portar a la ciutat bon cinema una
tarda de diumenge al mes.
Sota la superfície encalmada
El amor es extraño -una pel·
lícula fluvial com la vida mateixa–, s’hi amaga una idea
terrorífica: la certesa que les
conseqüències dels nostres
actes tenen més a veure amb
l’acatament de les normes socials que amb el compliment
dels nostres desitjos més nobles. Per parlar sobre l’amor i
el dolor, l’edat, la classe social

Un any més Rotary Club Igualada organitza el concert solidari
que dóna suport a una entitat
o projecte social i tindrà lloc el
diumenge 25 de gener a les 8
del vespre al Teatre de l’Ateneu
Igualadí.
Enguany l’entitat rotaria ha designat com entitat beneficiària
l’Obra de Sant Joan de Déu que
investiga el càncer infantil.
La investigació d’aquesta tipologia de càncer no rep cap suport institucional especial, i el
número d’hospitals al món que
hi treballen és molt limitat. El
president de Rotary Club Igualada, Josep Maria Susanna, va
explicar que “cap administració
destina recursos en la seva
investigació ja que el càncer
infantil representa, segons les
estadístiques l’1% del càncer”.
L’Obra Social de Sant Joan de
Déu, s’identifica amb aquesta malaltia i dóna suport tant a
la investigació com a la tasca
emocional dels infants que es
troben afectats.
Rotary Club Igualada vol aportar el seu granet de sorra en
aquesta labor i, per això, vol
omplir el teatre de l’Ateneu a
benefici de l’Obra Social de
Sant Joan de Déu que treballa
en aquesta malaltia. I la propos-

ta és prou atractiva: diumenge
25 de gener a les 8 del vespre
al Teatre de l’Ateneu Igualadí
amb l’actuació del grup coral
MESSENGERS que l’any passat van tenir una reeixida actuació en el programa de TV “Oh
happy day”.
Les entrades es poden comprar
a l’Art de la Llum i qui ho vulgui també pot fer aportacions /
donatius de “fila 0” a través del
numero de compte BBVA 01828099-16-0201517451

CINEMA / LA VEU

o la facilitat amb què les coses que donàvem per segures
se’ns escorren entre els dits,
Ira Sachs no recorre a grans
drames, grans trames o grans
gestos. Els seus recursos són
les grans emocions, subtils i alhora commovedores.
La comèdia i el melodrama es
confonen en aquesta exposició
de la felicitat trencada. Un exposició feta a base de tendresa, diàlegs molt ben escrits i
una posada en escena que se
centra en allò que és essencial. Una narració que ens transporta suaument al llarg de tot el
metratge cap a un pla final que
és, senzillament, magistral.
La propera sessió d’aquesta
iniciativa serà el diumenge 8
de febrer.

A més, en el marc del concert
es posarà una urna per recollir
diners per el Programa d’Eradicació Total de la Polio al Món,
iniciat i impulsat per la Fundació
de Rotary Internacional. Cada
euro que es reculli en seran
tres, gràcies a una campanya
de Bill Gates en la que es va
comprometre a donar dos euros per cada euro.
Aquesta és la 20a. edició del
concert Rotary Igualada.

CARMEL·LA PLANELL
Entre nosaltres

Francesca Bonnemaison: una figura exemplar del “feminisme social”
Francesca Bonnemaison i Farriols va néixer el
mes d’abril de 1872 en un llogarret de la Catalunya
Nord. Era filla única d’una hisendada família de ramaders, circumstància que li va permetre traslladar-se i instal.lar-se acomodadament a la Ciutat
Comtal. La seva infantesa va veure’s marcada per
dos supòsits ben diferenciats: l’un aquell més instintiu, que la lligaria per sempre a l’herència del
seu pare, l’amor a la Natura i molt especialment
a la vida dels pastors de les contrades del Capcir
i del Conflent; uns paratges que li van imprimir la
necessitat imperiosa d’escapar-se de tant en tant
de l’àmbit urbà per a oxigenar-se amb els pulmons
de l’alta muntanya. L’altra supòsit, herència d’una
mare devotament cristiana, i de gest inequívocament humà i solidari, va contribuir a què visqués com a una pràctica gairebé habitual les bones
obres i algunes tasques missioneres en centres
de desvalguts.
Una sòlida formació cultural i intel.lectual, a l’ensems d’uns imperatius marcats per una disciplinada formació religiosa, van abocar-la, en la seva
adolescència, a posicionar-se críticament, però
amb una gran honestedat, davant d’alguns discutibles valors religiosos i contra la falsa moral de les
capes benestants de la societat. Amb un notable
sentit de la justícia social i amb un sentit comú poc
habitual, a tenor de la seva joventut, va ser capaç de manifestar públicament els seus principis,
bo i deixant descobrir la seva equitativa escala de

valors a aquell, entre d’altres, que deu anys més
tard hauria de ser el seu marit, un dels activistes
catalanistes més radicals amb el govern de La Restauració Borbònica, el reconegut advocat i periodista Narcís Verdaguer. El 1893, definitivament, va
contraure matrimoni amb aquest personatge i de la
seva mà va trobar l’ocasió ideal per a satisfer una
imperiosa necessitat de relació amb persones de la
seva afinitat bo i destinant per a aquest fi algunes
dependències de la seva vivenda habitual, al bell
mig de la ciutat de Barcelona, com a marc conjuntural perfecte per a reunir-se i contertuliar lluny de
formalismes socials i de maniobres hipòcrites. Per
casa seva hi van passar, i també hi van fer estada,
personatges de l’esfera més progressista catalana,
des de polítics fins a artistes i literats sobradament
reconeguts, i gairebé tots ells units per un denominador comú: la seva negació a la institució monàrquica.
Com a dona de Lletres, una de les comptades privilegiades de l’època, els seus imperatius humanitaris aviat van empènyer-la a dedicar-se a l’ensenyament i, en aquest sentit, les circumstàncies del
moment, atesa la seva condició de dona, no li van
permetre d’actuar més enllà dels centres d’acció
cristiana més o menys dirigits per l’Església. El seu
treball d’una generositat gairebé missionera amb la
causa dels pobres cada cop anava reafirmant les
seves conviccions solidàries i la seva pròpia moral de més en més l’apartaria dels preceptes de la

catequesi, mentre
s’imposava d’una
manera severa la
necessitat de crear
la seva pròpia escola. Tant és així,
que un bon dia de
1909 se li va reconèixer el seu mèrit
i dedicació incondicional en l’exercici
de la professió de
bibliotecària
per
a l’Obra de “Buenas Lecturas” de la
Parròquia de Santa Anna; un reconeixement que
va aprofitar estratègicament per a reivindicar amb
justícia l’abast femení d’un material que fins aleshores havia estat tan sols a disposició dels homes.
Aquesta exitosa acció, un discret preliminar del
que més tard havia de ser la seva pròpia fundació, va assentar les bases del seu gran projecte
en allò que –ella- expressava com a mètode per a
rescatar i difondre la cultura de les dones, des de
i per a les dones, tot conduint aquesta difusió des
d’un doble vessant amè i entenedor, resolent amb
l’experiència pràctica qualsevol conflicte d’índole
teòrica.
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Centenars d’estudiants de diversos instituts
anoiencs coneixen la Biblioteca Central
d’Igualada
CULTURA / LA VEU
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construcció referent a Catalunya -feta amb treball i aportacions particulars- i que tenen
Els Pastorets com a activitat
principal de l’entitat.
El “make in off” de nou minuts
d’aquets assajos i funcions no
deixava treure els ulls de la
pantalla i completava el discurs de la sessió, perquè un
sorprenent petard va portar
Satanàs a l’escenari.
Lluquet, Rovelló, Jeremías,
Llucifer van fer uns brevíssims
esquetxos dels Pastorets. I
tres cuplets van completar la
tarda. Els llargs i càlids aplaudiments d’un Ateneu ple agraïen el treball fet.
Dilluns vinent, Albert Tulleuda
-Director del Museu de la Pellens acostarà a les arrels i el
futur del Museu de la ciutat.

Una hora vibrant. Difícil explicar i ensenyar més coses en
una sola sessió i fer-ho de manera tan amena i bonica.
Antonino Mestres va relatar la
biografia de Josep Mª Folch i
Torres valent-se d’una Auca
feta amb serietat i gràcia. Va
documentar també els llunyans orígens igualadins de
“Els Pastorets” de Folch i Torres i va mostrar imatges de
les primeres representacions
fetes a Calaf en l’antic Centre
Vell.
També va explicar la construcció de l’actual Casal i les
característiques tècniques del
teatre i del què l’envolta: el
bar, la sala d’assajos, la sala
de conferències, els vestuaris, els equips de so, etc. Una

Centenars d’alumnes del Joan
Mercader, l’Acadèmia Igualada, el Montclar, l’institut Pere
Vives Vich i l’IES Molí de la
Vila de Capellades han visitat
els mesos de novembre i desembre la Biblioteca Central
d’Igualada per conèixer de
primera mà tot el que aquest
equipament els ofereix, sobretot com a suport en els seus
estudis, però també en l’àmbit del lleure, amb novel·les,
còmics, revistes, música i cinema. Les visites dels grups
d’ESO i batxillerat d’aquests
centres educatius s’allargaran
fins aquest mes de gener.
Les visites d’aquests joves els
permeten familiaritzar-se amb
els diversos espais de la Biblioteca, com la Col·lecció Local,
a la segona planta, on poden
trobar tota aquella documentació relacionada amb la comarca, així com les obres dels
autors locals i una important
hemeroteca. Durant les visites
també poden fer pràctiques i
se’ls ensenya el funcionament
del catàleg, l’eina bàsica que
els permet buscar qualsevol
document de les biblioteques
de la Xarxa de la Diputació
Per als joves és d’especial
interès conèixer tots els recursos que els ofereix la Biblioteca virtual, a la qual poden
accedir des de qualsevol dispositiu mòbil. Hi poden fer tràmits en línia i accedir a molts

recursos informatius que, com
a usuaris, tenen al seu abast
de forma totalment gratuïta:
una selecció de webs i bases
de dades temàtiques, guies
de lectura, accés a documents
digitalitzats, audiollibres, prestatges virtuals amb recursos
temàtics com els del món laboral.
Aquestes visites s’emmar-

quen dins les activitats de formació d’usuaris que organitza
periòdicament la Biblioteca.
Gràcies a això, els ciutadans
descobreixen com treure el
màxim profit de l’equipament
i tots els avantatges que els
permet tenir el carnet de la
Biblioteca: únic, gratuït i amb
vigència de per vida.

“Tempus fugit” de Tina Rusiñol,
nova exposició a Artèria
EXPOSICIONS / LA VEU

Del 17 de gener fins al 28 de
febrer, es podrà gaudir d’una
nova exposició a Artèria.
Es tracta de “Tempus Fugit”
de l’artista Tina Rusiñol, una
exposició de dibuixos d’una
artista, que és Doctora i Pro-

fessora de Didàctica de l’Educació Artística a la Universitat
de Barcelona i que ha dut a
terme diverses exposicions
individuals a més de participar
en exposicions col.lectives.
La inauguració serà el dia 22 a
2/4 de 9 del vespre.

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

FEDRA

Teatre Romea

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 fillastre 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 fillastre. 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

POLONIA EL MUSICAL
Poliorama

Dia 21de febrer del 2015 Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 15:50

Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical. Entrades garantides a la Platea del
teatre
La productora Minoria Absoluta presenta Polònia, el musical: La independència tenia un preu.
És una peça teatral escrita per Jordi Galceran, autor d’èxits internacionals com “El mètode Grönholm” i “El crèdit”, juntament amb els guionistes Júlia Cot,
Jaume Buixó, Pau Escribano i Toni Soler, habituals de l’equip televisiu del Polònia.
Xavier Ricart dirigeix l’obra, protagonitzada per Bruno Oro, Queco Novell, Agnès Busquets, Mireia Portas, Ivan Labanda, Xavi Serrano, Anna Bertran i David
Olivares, que donen vida a alguns dels seus personatges televisius més cèlebres.
L’acció de l’obra arrenca amb una cimera convocada pel president Artur Mas (Bruno Oro) en un hotel, per tal de decidir el futur de Catalunya.
L’espectacle, esquitxat de versions humorístiques de grans èxits musicals, combinarà la sàtira política del Polònia amb ingredients més teatrals i
vodevilescos.

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

Truca al:
93 803 75 56
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“Fotografies”, de Josep Mensa, a
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps
EXPOSICIONS / LA VEU

El proper dimecres dia 21 de
gener s’inaugurarà a l’Escola
Municipal d’Art Gaspar Camps
una exposició de fotografies a
càrrec de Josep Mensa.
Un dels objectius de l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps, a través de la seva
sala d’exposicions, és el de
donar a conèixer i promoure
les activitats artístiques dels
seus alumnes i exalumnes
que, com és el cas de Josep
Mensa, són d’un nivell i qualitat molt remarcables. Antic
alumne dels estudis de disseny gràfic de l’escola, Mensa ha cultivat la pintura i la
fotografia d’una manera autodidàctica i com a una prolongació artística vinculada a
la seva activitat professional
dins l’àmbit del disseny gràfic.
Particularment com a fotògraf
s’ha destacat notòriament per
bé que algunes de les seves
obres han estat premiades en
concursos nacionals i internacionals.

D E L’A N O IA

El Hot Blues ofereix diverses
propostes musicals per als
propers dies
MÚSICA / LA VEU

La mostra que ens presentarà
en aquesta ocasió a la sala de
l’escola serà una selecció de
diverses temàtiques dels seus
treballs fotogràfics realitzats

CARMEL·LA PLANELL

en els darrers cinc anys. La
inauguració tindrà lloc a dos
quarts de vuit del vespre i la
mostra es podrà veure fins al
dia 20 de febrer.

Aquests propers dies l’activitat
musical arrenca amb força al
Hot Blues.
Demà dissabte, a la mitjanit,
tindrà lloc l’estrena en primícia
del primer videoclip de Red Perill, realitzat per Vicenç Torrent
i Víctor Rubio. Després del visionat del videoclip es podrà
ballar funki amb una session a
càrrec d’Albert Compte. L’entrada és gratuïta.
Per altra banda el proper dimarts, a partir de 2/4 de 9 del
vespre, tothom qui vulgui aportar la seva música ho podrà fer
a Micros Oberts, un multiconcert ben divertit que es converteix en una oportunitat per
donar a conèixer les vostres
habilitats secretes: cantar, recitar, actuar... durant 13 minuts
per persona. Aquesta activitat
és organitzada per l’associació
Igualada Rock City i les inscripcions es poden fer a www.
atmosfera13.com. L’entrada és

gratuïta.
Per altra banda, el proper dijous dia 22, a dos quarts d’11
de la nit, el guitarrista argentí
Guillermo Rizzotto, acompanyat de Dídac Ruiz, oferiran un
concert de músiques del món
amb dos músics de gran qualitat. Dídac Ruiz tocarà l’instrument africà Kamélé N’Goni.
Guillermo Ruiz, que acaba de
fer una gra per Amèrica i Europa, ha tocat amb músics de
renom com Juan Falú, Sílvia
Pérez Cruz, Lídia Pujol, Norberto Minichilo, Sabina Witt.
El preu de l’entrada serà de 3
euros.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

Un passeig per les ciutats de l’antiga Europa de l’Est, 2

Zagreb ressuscita l’esperit selecte d’altres centúries
Si no fos per les circumstancies adverses que han marcat la vida i el semblant de les repúbliques de l’antiga
Iugoslàvia, i en particular de la històrica Croàcia, no
dubtaria a certificar que la seva capital, Zagreb –amb
no més d’un milió d’habitants- és una ciutat que encara
té el poder de transportar-te per dos universos del tot
resplendents: d’una banda les belles pinzellades romàntiques d’una arquitectura, hereva dels dies de l’Imperi
austrohongarès i; de l’altra, l’encís urbanístic dels temps
de l’edat mitjana.
La seva situació entre la costa adriàtica i les entranyes
de l’Europa central va servir de reclam per a què a principis de l’Edat Mitjana es fusionessin dos vells assentaments circumdats per unes imponents fortaleses, de les
quals n’han sobreviscut bona part de les seves muralles.
En aquest sentit, la història et parla indistintament de
la ciutat episcopal de Kaptol i del regne lliure de Gradec que, més endavant, al llarg del predomini turc per
Europa, entre els segles XIV i el XVIII, van esdevenir un
important punt estratègic i fortificat de frontera que va
veure –de retruc- una significativa renovació arquitectònica amb la substitució dels antics edificis de fusta per
noves construccions de l’estètica del barroc.
Així, palaus, mansions, monestirs i esglésies van contribuir a ser protagonistes de luxe d’un preponderant
trànsit internacional a propòsit d’una imparable activitat mercantil i comercial que, de la mà de riques famílies
nobles va alimentar a nombrosos tallers i escoles d’oficis
artesanals, tot perseguint els models culturals de les veïnes capitals europees. La ciutat aviat va expandir-se i es
va corroborar com al centre administratiu, econòmic i
cultural de Croàcia. I, als barris i edificis de més longevitat de la ciutat alta (Gornji Grad) s’hi van afegir tot una
sèrie d’edificacions públiques que havien de representar –a una relativa alçària- a la part baixa (Donji Grad), al
costat de parcs i zones enjardinades, la Zagreb fusionada del segle XIX, de l’abundància i de la puixança
Al segle XX, Zagreb va viure l’esperit de la Secessió croata, mentre veia néixer un nou eixample més enllà de les
verdes planures riberenques del riu Sava i de les seves

valls, consolidant un nou traçat urbanístic d’una moderna ciutat industrial i comercial; una projecció contemporània que es va veure truncada tan bon punt com
va esclatar la I Guerra Mundial. I havia de passar per un
període d’entreguerres, que tot i ser independent, un
cop acabada la segona contesa bèl.lica, aquella urbs,
aparentment preparada per als reptes del futur, havia
de ser objecte d’una notable i inesperada transformació
política, social, cultural i arquitectònica sota els designis
del govern comunista.

sica, també plaça de la República. En un altre sentit, i mirant
cap amunt, el funicular de la ciutat, una obra del 1891, va ser
un dels vehicles més innovadors de l’època, i avui s’endevina
com a una de les grans realitzacions de l’enginyeria que et
permet un trasllat ràpid entre aquesta majestuosa capital
croata de la ciutat baixa i l’històric i captivador nucli primitiu de l’època medieval. Aquí, a dalt, entre carrers i carrerons
empedrats, una de les parades obligades és la visita a la Catedral, un edifici del segle XIII, amb moltes remodelacions, que
amb els seus dos esvelts campanars i les seves punxegudes
agulles va ser durant anys el temple més alt de la Iugoslàvia
de Tito.
Tanmateix, un dels enclavaments d’excepció és el fantàstic mirador sobre la ciutat baixa i el seu extraordinari embolcall paisatgístic que s’albira a banda i banda de l’Estació del funicular.

Zagreb medieval

Des d’una perspectiva viatgera, una mirada atenta a la
Zagreb dels nostres dies et convida a introduir-te pel bell
mig del casc antic, altrament Donji Grad, la ciutat baixa,
per a descobrir les magnífiques influències vieneses que
vesteixen els grans edificis de la Casa d’Habsburg que
s’imposen a banda i banda de les àmplies vies de vianants a l’entorn de la plaça principal, la Trg Bana JelaZagreb del XIX
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 16

carrers de la ciutat.

CONFERÈNCIA
- Igualada
Presentació dels Tres Tombs:
pubilles, banderers. Acte acadèmic a càrrec de Pere Carles
Freixes.
Divendres a les 8 del vespre al
saló de sessions de l’Ajuntament d’Igualada.

DANSA. “EL LLAC DELS CIGNES”
- Igualada
El ballet nacional ucraïnès
d’Odessa presenta aquest
clàssic amb música de Txaikòvski. Una experiència única.
Dissabte a les 9 del vespre al
Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE. “LLIBERT”
- Igualada
Premi Crítica Serra d’Or de
Teatre 2014. La història d’una
mare durant els primers 15 dies
en què sap que està embarassada i les seves reflexions sobre la vida i la mort.
Divendres a les 9 del vespre al
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONCERT SOLIDARI
- Igualada
Concert solidari “Ajuda a
l’Owen”, amb Primo Zon.
Dissabte a Nits de Taverna .

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada
Tertúlia per a nens a partir de 8
anys per comentar “El llibre de
les bèsties”, de Ramon Llull.
Divendres a les 7 de la tarda a
la Biblioteca Central d’Igualada.
CINEMA
- Igualada
Paranoia Accions ens porta
bon cinema al Casal amb la
pel·lícula “Napoleon Dynamite”.
Divendres a 2/4 de 10 al Casal
de l’Espai pels Somnis.

DISSABTE 17
OFICI DE SANT ANTONI
- Igualada
Solemne ofici de Sant Antoni
Abat.
Dissabte a les 11 del matí a la
basílica de Santa Maria.
CERCAVILA
- Igualada
Tradicional cercavila nocturna
dels traginers.
Dissabte a les 6 de la tarda pels

PATITROBADA
- Igualada
Jocs de taula per a totes les
edats. Podràs compartir una
estona agradable amb gent
que, com tu, gaudeix jugant.
Dissabte a partir de les 10 del
matí al vestíbul i a la sala LAB
de l’Ateneu.
MÚSICA
- Igualada
Estrena del primer viodeoclip
de Red Perill realitzat per Vicenç Torrent i Víctor Rubio.
Dissabte a la mitja nit al bar
musical Hot Blues.

DIUMENGE 18
TEATRE
- Igualada
Xarxa Igualada proposa l’obra
“Hansel i Gretel” de la companyia Sim Salabim. Teatre per a
tota la família.
Diumenge a les 6 de la tarda al
Teatre Municipal l’Ateneu.
TRES TOMBS
- Igualada
193 Tres Tombs d’Igualada.
Carruatges i cavalls faran el
seu recorregut habitual pels
carrers de la nostra ciutat.

Diumenge a les 12 del migdia
pels carrers de la ciutat.
ÀNIMA. FESTIVAL DE MÚSICA
SACRA
- Igualada
“SEKRETS: canta, ànima a la
lloança de Déu”, les nou àries
alemanyes de G.F. Händel.
Diumenge a les 6 de la tarda a
l’església dels Caputxins.
TEATRE
- Capellades
Xarxa Capellades presenta l’espectacle “Tripula” de la
companyia Farrés Brothers.
Diumenge a les 6 de la tarda al
teatre La Lliga.
TEATRE
- Calaf
Nova representació dels Pastorets calafins.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda
al Casal de Calaf.
CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí
Projecció de la peŀlícula per a
tota la família “Los Pitufos 2”.
Diumenge a les 12 del migdia
al centre polivalent de Can Papasseit.

DILLUNS 19
CONFERÈNCIA
- Igualada
“El Museu d’Igualada. Arrels i
futur” a càrrec d’Albert Tulleuda, director del Museu de la pella. Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
- Igualada
Tertúlia per a persones amb un
nivell mitjà d’anglès. La lectura
a comentar avui és “Cry free-

dom”, de John Briley.
Dilluns a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
CONCURS LA TRAVESSA
DELS OSCAR
- Piera
Amb la recent nominació dels
Òscar 2015, es podrà participar
en aquest concurs on guanyarà
qui encerti més categories.
Del 19 de gener al 27 de febrer
a la Biblioteca de Piera.

DIMARTS 20
CLUB DE LECTURA FÀCIL
- Igualada
Tertúlia per a persones que volen practicar el català a partir
del comentari d’un llibre editat
amb criteris de lectura fàcil. En
aquesta trobada es comentarà “L’home invisible”, de H.G
Wells.
Dimarts a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
MÚSICA
- Igualada
Open Mic. Micros oberts per a
un multiconcert per a tots els
que vulguin mostrar els seus
treballs. Inscripcions a www.
atmosfera13.com
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre al
bar musical Hot Blues.

DIMECRES 21
BARRUFACINEMA
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Les
aventures dels cinc”, versió cinematogràfica de la cèlebre sèrie de llibres d’Enid Blyton.
Dimecres a les 6 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
CLUB DE LECTURA TERRITORI FANTÀSTIC

- Igualada
Trobada de joves interessant
en la lectura de llibres fantàstics. En aquesta ocasió es comentarà el llibre “Els Savage”,
de Matt Whyman.
Dimecres a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
CONFERÈNCIA
- Sta. Margarida de Montbui
Cicle de conferències “Ser
emocional”, a càrrec de Dario
Nogués que parlarà sobre les
competències emocionals de
les persones.
Dimecres a les 9 del vespre a
Therana (ctra. de Valls, 12).

DIJOUS 22
CONFERÈNCIA
- Piera
“La Catalunya possible. Com
Àustria i Dinamarca”. Conferència a càrrec dels doctors en
Economia, Modest Guinjoan
Ferré, Xavier Cuadras Morato i
Miquel Puig Raposo
Dijous a les 7 de la tarda a la
Biblioteca de Piera.
CLUB DE LECTURA
- Masquefa
Trobada de persones que han
llegit un mateix llibre per comentar-lo. En aquesta ocasió
es parlarà sobre “La llista dels
meus desitjos” de Grégoire Delacourt
Dijous a les 7 de la tarda a la
Biblioteca de Masquefa.
MÚSICA
- Igualada
Guillermo Rizzotto & Didac
Ruiz oferiran músiques del món
amb la guitarra i l’instrument
africà Kamélé N’Goni.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar
musical Hot Blues.

EXPOSICIONS
VIII BIENNAL D’ART
RIUDEBITLLES

Obres creades sobre suport
de paper o que utilitzen el paper com a matèria primera.
Del 29 de novembre al 25 de
gener al Mirador del Museu
Molí Paperer de Capellades.

TEMPUS FUGIT

Tina Rusiñol
Exposició de dibuixos.
Del 17 de gener al 28 de febrer
a Artèria.

MATÈRIA AMB LLUM I
FORMA

Lourdes Busquets
Mirar. Mirar de veritat i copsar
una realitat sense límits i traslladar-la als quadres.

Del 13 de gener al 14 de març
al Punt de lectors de la Biblioteca Central.

PESSEBRES

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

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 finals de gener al restaurant
Camí del Castell de la Pobla de
Claramunt.

ANIMA’T

Mostra literària i fotogràfica sobre animals per difondre textos
de la literatura popular.
Del 2 al 31 de gener al vestíbul
de la Biblioteca Central.

noves tècniques i estils.
Del 2 al 31 de gener a la Biblioteca de Piera.

El 30 de gener es commemora
la mort de Mohandas Karamchand Gandhi.
Del 2 al 31 de gener a la Biblioteca de Piera.

de misteri i intriga en la qual es
deixarà influenciar per la negativitat, la foscor i el costat més
ombrívol de la ment de l’ésser
humà.
Del 7 al 31 de gener a la Biblioteca de Piera.

De l’11 al 25 de gener a la sala
municipal d’exposicions de la
Pobla de Claramunt.

ELS HORRORS DE LA DIBUIXOS I PINTURES
Juan Francisco Gonzalez
Selecció de dibuixos i pintures
GHANDI: L’HOME COM- MENT HUMANA
Breu exposició on l’espectador de temes fantàstics com gePROMÈS
s’embarcarà en una odissea gants, guerrers emmascarats,

D’IL.LUSTRADORS:
CARME SOLÉ VENDRELL OLIS I PASTELS
Il·lustradora i pintora de projecció internacional, els seus
llibres han tractat temàtiques
molt diverses, per a diferents
grups d’edat, explorant sempre

Montserrat Garcia
La capelladina Montserrat Garcia ofereix les seves obres, olis
i pastels en què destaca la vivesa dels colors.

serps, felins...
Del 16 de gener a l’1 de febrer
a la Sala Municipal d’Exposicions.

FOTOGRAFIES

Josep Mensa
Selecció de diverses temàtiques dels treballs fotogràfics
de l’artista.
Del 21 de gener al 20 de febrer
a la sala d’exposicions de l’Escola Gaspar Camps.
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Ràdio i televisió
Igualada Capital, de dilluns a divendres

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

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten

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

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

Generacions Musicals, dissabtes i diumenges d'11h a 12h,

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

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

Vint-i-quatre, dilluns de 21h a 22h,

Hemisferi dret, diumenges de 19 a 20h, a Ràdio Igualada parlem

de 8 a 10h informació, opinió i entreteniment

de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres i dissabtes a les 13h.

una hora per parlar del món casteller

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

de Nashville,

els clàssics dels 60, 70 i 80 sonen a Ràdio Igualada

d'emocions i experiències vitals

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

partits de l'IHC

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

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

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!
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Cinema
Estrena a Tous • La entrega

Un thriller de primera

Estrena • La teoria del todo

Stephen Hawking

RAMON ROBERT.-

RAMON ROBERT.-

El nom de Dennis Lehane
(Boston, 1965) potser no diu
gran cosa a la gran majoria
dels lectors, però si afegim
que va ser ell el qui va escriure els guions (i les novel·les)
de les peŀlícules Mystic River,
Adiós pequeña adiós i Shutter Island, llavors el seu nom
ja agafa veritable alçada artística i cinematogràfica. En
aquesta ocasió, Dennis Lehane ha pres la determinació de
debutar com a realitzador, servint-se, és clar, d’un guió propi. La peŀlícula resultant porta
el títol de La entrega, i en són
protagonistes Tom Hardy, Noomi Rapace, Michael Esper
i James Gandolfini, aquest
en el seu darrer treball en cinema, ja que un atac de cor
va acabar amb la seva vida a

l’estiu del 2013.
En clau de thriller dramàtic i
intimista, la peŀlícula de Dennis Lehane situa la seva acció
a Brooklyn. Una nit, un solitari
cambrer (el citat Tom Hardy)
rescata un cadell de pit bull
abandonat entre la brossa del
carrer. Els seus maldecaps
comencen quan apareix el
propietari del bastonejat animal, un home amb problemes
mentals que, a més, està involucrat en una conspiració criminal que es planeja al bar en
el qual treballa el cambrer. De
fet, el pobre Bob no sap que
s’acaba de ficar en els negocis (blanqueig de diners, per
començar) del crim organitzat
de Nova York. Apareix també
Nadia (Noomi Rapace), una
misteriosa dona que amaga
un tenebrós passat.

Fa només tres setmanes es
va estrenar a les pantalles
catalanes la molt notable The
imitation game ( Descifrando
Enigma), sobre una part de
la vida del matemàtic angles
Alan Turing, conegut per haver desxifrat els codis secrets
nazis continguts a la màquina
Enigma. I ara ens arriba una
altra peŀlícula de producció
britànica i de caire biogràfic,
La teoria de todo, en aquest
cas basada en la vida del cèlebre astrofísic Stephen Hawking. La peŀlícula també atorga especial relleu a la primera
dona del científic, Jane, en
l’època, anys 60 i 70, en què
tots dos van lluitar contra la
malaltia degenerativa que va
postrar al geni en una cadira
de rodes.
Interpretada per Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily

Watson i David Thewlis, La
teoria de todo s’ha anat guanyant el favor i la simpatia de
tots els qui han tingut ocasió
de veure-la. Reproduïm a continuació alguns dels comentaris publicats. “La peŀlícula
deixa una empremta profunda
gràcies a Eddie Redmayne.

La seva sorprenent interpretació fa justícia a la vida real de
Hawking” (Rene Rodriguez,
en el Miami Herald). “És ciència fascinant, provocació
emocional i una singular història d’amor, tot encaixat en una
meravellosa pel·lícula. ( Peter
Travers, a Rolling Stone).

Sessió especial al cinema de Tous •

Camí a l’escola

RAMON ROBERT.-

Amb el patrocini de la UNESCO, aquest proper dissabte
(21 hores) es projectarà al cinema de Sant Martí de Tous
la peŀlícula documental Camí
de l’escola. Es tracta d’una
pre estrena, al preu especial
de 5 euros.
Rodat pel francès Pascal Plisson a Kenya, Índia, Marroc i
Argentina, aquest documental narra la història real i extraordinària de quatre nens,
herois quotidians -Jackson,

Carlitos, Zahira i Samuel- que
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
terra, però comparteixen les
mateixes ganes d’aprendre
i són conscients que només
l’educació els obrirà les portes a un futur millor. Camí a
l’escola és una pel·lícula que
desborda optimisme i esperança en un futur, on per a
Jackson, Carlitos, Zahira i
Samuel tot és possible amb
coratge, predeterminació i
esforç.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel.
E.mail

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

Estats Units. Drama amb intriga. De Michael R. Roskam. Amb Tom Hardy,
Noomi Rapace, James Gandolfini, Michael Esper i Lauren Susan. A
Brooklyn, un solitari cambrer rescata un cadell d´un cub d’escombraries.
Els seus problemes comencen quan apareix l´amo de l’animal, un home
amb problemes mentals que, a més, està involucrat en una conspiració
criminal que es planeja al bar en el qual treballa el cambrer.

CAMÍ A L’ESCOLA

França. Documental. De Pascal Plisson. S´hi narra la història real i
extraordinària de quatre nens, herois quotidians –cadascun d´ells viu a
Kenya, Marroc, Índia i Argentina- que han d´enfrontar-se diàriament amb
una multitud d´adversitats i perills per arribar a l’escola. Aquests nens
comparteixen les mateixes ganes d’aprendre i són conscients que només
l´educació els obrirà les portes a un futur millor.

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.

V3NGANZA

França. Acció. D’Olivier Megaton. Amb Liam Neeson, Forest Whitaker,
Famke Janssen, Maggie Grace, Don Harvey,. Liam Neeson torna com l’exagent especial Bryan Mills. La seva reconciliació s’ha vist inesperadament
truncada després del brutal assassinat de la seva exdona. Consumit per la
ira i acusat de la mort de la seva exdona, Mills es veu obligat a fugir de la
implacable persecució de la CIA, l’FBI i la policia.

Cartellera
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CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA
ATENEU IGUALADÍ - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha sessió.
Properament: LA ISLA MÍNIMA
KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 52 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL
CAMÍ A L’ESCOLA (VOS)
Preestrena (Preu especial 5€)
Dissabte: 21:00
LA SAL DE LA TIERRA (7 anys)
Diumenge: 18:00
LA ENTREGA (13 anys)
Diumenge: 19:45

YELMO CINES ABRERA 3D
1 V3NGANZA (16 anys)
Dv.: 18:10/20:25/22:40
Ds.: 15:50/18:10/20:25/22:40
Dg.: 12:10/15:50/18:10/20:25/22:40
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50
2 PADDINGTON (apta)
Dv.: 17:30
Ds.: 15:30/17:30
Dg.: 11:30/15:30/17:30
2 EL CLUB DE LOS
INCOMPRENDIDOS (12 anys)
Dv. a Dg: 19:30
Dll a Dj.: 18:45
2 INVENCIBLE (apta)
Dv. a Dg: 21:30
Dll a Dj.: 21:00
3 DORAEMON en català (apta)
Dg.: 11:40
3 DORAEMON (apta)
Ds. i Dg.: 16:10
3 DIOS MIO, PERO QUE HEMOS
HECHO (apta)
Dv a Dg.: 18:20/20:20/22:20
Dll a Dj.: 17:40/19:45/21:45
4 BABADOOK (16 anys)
Dv.: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dg.: 11:50/16:30/18:30/20:30/22:30
Dll a Dj.: 18:00/20:00/21:50
5 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

6 BIG HERO 6 (apta)
Dv.: 18:15
Ds.: 16:00/18:00
Dg.: 12:00/16:00/18:00
6 EL HOBBIT (12 anys)
Dv. a Dj: 20:40
7 NOCHE EN EL MUSEO 3 (apta)
Dv.: 18:00
Ds.: 16:00/18:00
Dg.: 12:00/16:00/18:00
7 THE IMITATION GAME (7 anys)
Dv a Dg.: 20:00/22:30
Dll a Dj.: 18:40/21:00
8 LOS PINGÜINOS DE
MADAGASCAR (apta)
Ds.: 15:40
Dg.: 12:05/15:40
8 BIRDMAN (16 anys)
Dv a Dg: 17:40/20:05/22:25
Dll a Dj.: 18:20/20:45

Espai de fe
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En la mort de la mare
Tots sabem que des de el moment de néixer ha d’arribar el
dia que inefablement la mort,
astuta, ha d’arribar.
He tingut la sort de poder gaudir
de la meva mare durant molts
anys.
El passat dia 8 de gener, just
el mateix dia del seu aniversari
això va canviar.
Si fa uns anys vaig perdre la barana que em protegia de caure
per un dels costats del camí
que travessa la muntanya de la
vida, ara he perdut l’altre.
El sentiment de buidor que queda es immens i sols el passar
del temps ho pot fer minvar, que
no desaparèixer
Era una dona menuda, com un
bon amic la va descriure, i amb
aparença fràgil però que en els
darrers dies de la seva vida va

demostrar tenir una gran fortalesa.
Que arribés a una edat tan
avançada va ser possible també gràcies als serveis mèdics
del Hospital d’Igualada, tots i
cadascun d’ells, a la Dra. Mª
Rosa Riera i a les dues cuidadores que va tenir, la Rodica i la
Dolors Tomas.
Tots ells sempre la van atendre
amb una delicadesa extraordinària, molt més enllà de un simple pacient o a qui tenien de fer
un servei.
Vull donar les gràcies a tots i als
familiars i amics que han estat
sempre al nostre costat
La Maria se’n ha anat, dormida
i sense fer soroll.
Adéu mare
Joana Morera Borrega
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El Pare Abat de Montserrat Josep M. Soler
condemna l’atemptat de París
ESGLÉSIA / LA VEU

El pare abat de Montserrat,
Josep Maria Soler, denuncia
l’acció i demana una reflexió
profunda de la societat sobre
aquesta violència creixent.
Considera que cal prendre
les mesures necessàries
dins del que és just, i que es
vagi construint una societat
més respectuosa de la manera de pensar de cadascú.
Declaració del P. Abat Josep
M. Soler:
Davant l’atemptat de París
manifesto la meva condemna total per la crueltat, pel
terrorisme, per la violència
que això suposa; i d’altra
banda lamentar la violència

19è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

creixent que es dóna a molts
llocs i que destrueix la vida
de les persones, que denigra la dignitat humana i que
mina la convivència entre les
persones i els pobles. I també hem d’evitar que això sigui un conflicte que porti una
relació de suspicàcia entre
les religions. La societat ha
de reflexionar sobre aquests
fets i ha de prendre les mesures necessàries dins del
que és just. D’altra banda,
aquest fet de París em por-

ta a pensar també en el que
passa cada dia en alguns
països de l’Orient Mitjà, on
els cristians i altra gent, fruit
de la seva creença i de les
seves conviccions, es veuen
perseguits, es veuen expulsats de les seves cases, es
veuen també assassinats.
Cal que aturem tot aquest
procés i que anem construint
una societat més harmònica,
més fraterna, més respectuosa de la manera de pensar
de cadascú.

Els teus amics sempre et recordarem

Igualada, gener de 2015

19è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón
en record

Isidre Reixachs Farrés

Ha mort cristianament el dia 14 de gener a l´edat de 85 anys.
A.C.S.
Els seus estimats: esposa, Teresa Rovira Fàbregas; fills, Jordi i
Maria Àngels, Maria Àngels i Joan; néts, Margarida i Jérôme,
Pau, Biel, Laia i Keijo, Jan; besnétes, Violeta, Amélie i demés
familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem
agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat
que tingué lloc el passat dijous dia 15 de gener
a l’oratori de Funerària Anoia.
Funerària Anoia, S.L.

Igualada, gener de 2015

4t. Aniversari de

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

Igualada, gener de 2015
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Contactes

Relax
Masajes+
Comp.
Particular
24h.

Igualada

692 62 88 52

Orientales
Jovenes y
guapas
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El gourmet
Calçots a la brasa amb la seva salsa

Preparació:

Per coure els calçots:

Ingredients (4 persones) :
Per als calçots:
Uns 20 calçots per persona
Per a la salsa:
1 cabeça d'alls escalivats i 1 all cru
100 g. d'ametlles torrades i pelades
30 g. d'avellanes torrades i pelades
4 o 5 tomacons madurs escalivats
80 cl. d'oli d'oliva arbequina
1 llesca de pa sec i torrat xopat amb vinagre
1 Polpa de nyora
Sal
4 racions
Utensilis: Morter.

-Preparem els calçots un a un per treure la mica de sorra que poden portar i els tallem més o menys a la mateixa
mida.
-Preparem un foc fort, millor amb llenya de sarment. Els calçots, a més de fer-se a la brasa, han de quedar cremats
una mica per fora, així aconseguirem que es pelin millor al menjar-los.
-Esperem que el foc baixi una mica i, sense que desapareguin les flames, els estenem i col•loquem a sobre la
graella. La deixem cremar uns minuts perquè així els calçots no agafin el gust del que s'hagi cuinat prèviament.
-Disposem els calçots a sobre de la graella un al costat de l'altre. Quan ja estiguin ben cremats per fora ( en el
moment en què veiem que els surt una mica d'aigua, ja podem donar-los la volta) , els donem la volta i els acabem
de coure.
-Els servirem en una teula o embolicats amb paper de diari. Esperem uns minuts que s'acabin de coure amb la seva
pròpia calor i ja es poden menjar.
S'acompanyen amb la salsa.

Per fer la salsa:

-En un morter (o batedora) primer posarem la sal al gust.
-Després picarem els alls.
-Afegirem i picarem les ametlles i les avellanes.
-Picarem els tomacons.
-Afegirem l'oli a poc a poc sense deixar de picar (o batre), fins que veiem que la salsa quedi
bé per a sucar-hi el calçot (depèn de l'oli la podrem fer més espessa o més clara).
-Finalment afegirem la llesca de pa i la polpa de la nyora .

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
   - - 

Restaurant

Braseria i Cafeteria

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

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

. MENÚ DIARI
. CARTA

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

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

Restaurant

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

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

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
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4 paraules amb...
Jaume Singla.Aquesta professora de música,
Concepció Ramió, va néixer a
Girona -encara conserva algun
deix de la parla gironina-, fa vint
anys que viu a Igualada donant
clases de música i venent llibres. De fet és una activista
cultural multiactiva. Des de fa
uns dos anys és la directora de
la Banda de Música d’Igualada
amb el propòsit de liderar un
projecte d’increment de l’activitat i elevar, encara més, el
seu nivell de qualitat. Aquesta
setmana està d’actualitat per la
recuperació de les músiques
tradicionals dels Tres Tombs
d’Igualada: la Patera i el Valset.
En què ha consistit la recuperació de les músiques tradicionals dels Tres Tombs?.
L’encàrrec que va fer el Gremi
de Traginers era que quedessin gravades les músiques funcionals de la festa. Al llarg dels
anys s’han anat fent variacions
sobre les músiques. El que s’ha
fet és gravar les dues músiques
més emblemàtiques: la Patera
dels banderers i el Valset, que
és la música dels Tres Tombs.
També ens varen parlar de la
sardana de Josep Maria Oriol
i Murt que s’ha tocat, però no
s’ha tocat cada any. També
hem recuperat els Goigs a
partir de la interpretació de la

Schola Cantorum.
Al mateix temps d’enregistrar
el Valset i la Patera, també s’ha
enregistrat la sardana i dues
versions dels goigs.
Ha fet un treball de recerca?
No diria tant. He anat a les fonts
i he recuperat els arranjaments
d’en Josep Maria Oriol i Murt,
perquè al llarg dels anys s’han
anat fent arranjaments i adaptacions. Calia fer una neteja
i un estudi tornant a les fons i
adaptant-ho als instruments
actuals.
De quin any daten els arranjaments?
Dels setanta. Hi ha altres
audios, per exemple un de
l’època del mestre Just que és
sensiblement diferent. De fet
la melodia del Valset s’utilitza
també en altres llocs de Catalunya.
La Patera és específica
d’Igualada?
Totalment. S’ha aplicat a diferents usos. És un ritme més
ràpid però nosaltres l’interpretem molt lent per donar-li
solemnitat. Per entendre-ho
millor: La Patera s’interpreta en
el canvi de banderers i el Valset
és la música dels Tres Tombs.
Aquest any, de fet avui divendres, es posa a la venda la
gravació de totes les músiques dels Tres Tombs d’Igua-

PROGRESSIUS

299€

Concepció Ramió

lada amb la Banda de Música
d’Igualada, la Schola Cantorum
i la cobla Terres de Marca.
Quina relació hi ha amb el
número tres?
El número tres està vinculat a
tota la música dels Tres Tombs
d’Igualada. El Valset està en
compàs de tres. No estava
escrit a les partitures però el
senyor Ramon Llenas ens va
dir que era tradicional donar
tres cops de platets en un
moment de la estrofa. Ho hem
inclòs en la gravació.
Vostè també té vinculació
amb el grup Contrapunt.
Ens dediquem a promoure
concerts i activitats musicals.
El més conegut és el cicle de

música sacra, Ànima, que és
una activitat promoguda per
l’Ajuntament d’Igualada. Ara
estem a la tercera edició del
cicle amb concerts a l’església
dels Caputxins i un a la basílica de Santa Maria.
La Banda de Música només
actua a la cavalcada de
Reis, Tres Tombs, processó
del Sant Crist i Festa Major?
Aquestes quatre actuacions
són tradicionals i en les quals
intentem recuperar peces
antigues patrimoni de la ciutat.
Fem el paper de banda solemnial amb cercavila. Ara també
estem tirant endavant el projecte de banda simfònica
amb concerts sense desfilar.
Vàrem fer una actuació a la
Festa Major de Carme que va
agradar molt i ens marca un
camí engrescador.
La tardor passada hem fet
l’estage de bandes amb l’Escola de Música, la Banda i la
JOSA organitzada per l’ajuntament on es varen treballar
setze peces de concert.
Professionalment està vinculada al món de la literatura.
Sóc socia de Llegim...? on hi
porto la línia de música amb
venda de partitures, instruments i gravacions.
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A Vilanova del Camí no guanyen per sustos. A l’inici d’aquest
mandat polític municipal que ja
s’acaba, va sorgir i fabricar-se
una polèmica a l’entorn d’un club
esportiu que havia estat dirigit
per un dels polítics presents en
el consistori. Ja ho recordaran, oi,
el cas Palacios i el Club Bàsquet
Vilanova... Durant molt de temps,
amb expulsions de govern, trencadisses de grups i acusacions
judicials pel mig, el tema va ser
utilitzat mediàticament per més
d’un “interessat” d’aquesta població anoienca. La justícia va acabar
donant la raó al vilipendiat, però
el “mal” ja estava fet. En qualsevol cas, també és cert, mai no s’ha
tret l’aigua clara de tot plegat.
Doncs bé, alguna cosa similar -i
ben similar- està passant hores
d’ara, també a Vilanova, però
amb protagonistes diferents, i
esports diferents. Hi ha hagut
ja alguna reunió de pares molt
tensa, i s’ha evidenciat un trencament molt clar que pot provocar
fins i tot el naixement d’un nou
club... amb el mateix nom que
l’anterior! La rumorologia és una
ciència que corre a la velocitat de
la llum, i ja hi ha qui, amb raó o
sense, assenyala amb el dit una
coneguda regidora com a origen
de tots els mals....
Tindrem un altre culebrot a Vilanova, o s’imposarà el seny?
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