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 A Igualada, la festa, considerada la més antiga de Catalunya i 
destacada recentment pel Ministeri de Cultura com a referent del 
Nadal a tot l'Estat, tindrà 800 patges que repartiran 3.000 regals

Tot a punt per 
a la gran Festa 
dels Reis

Cremen el cotxe d’un familiar 
del regidor de CiU de Vallbona

Així va quedar el cotxe del sogre del regidor de CiU a Vallbona, incendiat la nit de dimecres a dijous davant mateix de casa seva.
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 Tensió a Vallbona d'Anoia per l'incendi presumptament intencionat del cotxe 
d'un familiar directe del regidor de CiU a Vallbona, Raül Parramon. Podrien 
existir causes polítiques en l'assumpte, que ha estat denunciat.

Els patges i els Reis d’Orient seran els protagonistes demà al vespre a tots els racons de l’Anoia.
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P23 Jordi 
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d'Igualada

P10 Un igualadí 
formava part 
de la banda que 
falsificava targetes 
de crèdit



No és fàcil començar un any que s’anuncia ple 
de dificultats. Per això és important el missatge 
institucional de Cap d’Any que el President Mas 
ha adreçat als ciutadans de Catalunya. Bons 
propòsits davant un any ple d’incerteses i inter-
rogants. Però cal tenir esperança. Hi ha un país 
compromès i viu. I s’ha demostrat que tothom vol 
ser protagonisme d’aquest futur. El benestar cívic, 
espiritual i material dels catalans va lligat a poder 
disposar d’un país nou. “No hi ha projecte nacio-
nal sense projecte social i no hi ha projecte social 
sense projecte nacional”.
“Benestar i justícia al costat de les llibertats nacio-
nals. Aquesta ha estat, és i serà la lluita de tantes 
i tantes generacions de catalanes i catalans per al 
futur d’aquest país”. “Encarem ara pàgines trans-
cendents de la nostra història, i ho fem amb el 
convenciment que ens portaran a viure en un país 
millor i que és el nostre deure i la nostra responsa-
bilitat deixar a les futures generacions un país del 
qual puguin sentir-se ben orgulloses”. 
“La gravetat del moment és molt gran i preocu-
pant; en alguns aspectes, fins i tot angoixants, 
però les dificultats no es vencen amb resignació, 
sinó amb esperit de superació. Els obstacles no 
se salven amb falta d’esma, sinó amb empenta i 
determinació. I els reptes no se superen amb in-
diferència, sinó amb compromís i també amb pas-
sió”. “Qui està disposat a lluitar, pot sortir-se’n o 
no, pot guanyar o pot perdre, però qui no lluita, ja 
ha perdut”.

Malgrat les “incerteses” que presenta l’any 2013, 
ha demanat que “l’exigència, la gravetat i la du-
resa dels temps actuals no malmetin ni enterrin 
la nostra esperança”. “I a aquelles persones que 
l’han perduda per les adversitats que la vida posa 
en el camí, les hem d’ajudar, entre tots, a recupe-
rar-la”.
En el seu discurs, citant Salvador Espriu, Mas a dit 
que aspirava a una Catalunya “neta i noble, culta, 
rica, lliure, desvetllada i feliç”, a imatge i semblan-
ça d’altres països que el poeta observava “nord 
enllà”. “I molts desitjaríem, a més, una Catalunya 
que pogués exercir la seva plena llibertat i en la 
qual tota la ciutadania pogués decidir lliurement i 
en pau el nostre futur com a nació”.
Segurament no tothom compartirà elm seu dis-
curs. Però tot el que diu ho podria assumir qualse-
vol persona si no ho hagués dit un President que 
representa a Catalunya però també a una deter-
minada opció política. I per això més val quedar-
se amb les seves paraules, independentment de 
qui les ha dit.... I que tothom posi de la seva part 
el que millor que sàpiga. 
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El personatge de la setmana
Jordi Viladoms
L’igualadí Jordi Viladoms comença aquests dies una nova participació al Dakar, 
que transcorrerà durant tot el mes pel Perú, Argentina i Xile. El motorista de casa 
nostra s’ha convertit en tot un expert en els raids, i, després d’assolir importants 
fites aquesta temporada, encara ara la competició més important amb moltes 
opcions d’aconseguir un lloc en el podi. El podrem veure amb el dorsal número 4, 
segur, al capdavant de moltes etapes. Molta sort, Jordi!

Alicia Sánchez Camacho (PPC) ha valorat el nou go-
vern de la Generalitat com el que vol  “treure Catalunya 
d’Espanya i no de la crisi”. Diu que Mas ha format un 
Executiu “de talibans, separatistes i radicals sotmesos 
a ERC”. 

Jordi Cañas, (C’s), ha assegurat que el nou executiu 
ha estat “dissenyat pel comitè d’operacions de Mas i 
Junqueras per a la sedició”, i que per això “premia els 
radicals, com Homs i Puig, i castiga els moderats, com 
Bozal”. El nou Govern està format per “apòstols del se-
paratisme”, designats amb la intenció de “destruir l’Es-
tat de Dret i el del Benestar per construir un Estat propi”

Jaume Collboni (PSC) creu que és un Executiu més 
“neoliberal” i més “radicalitzat” perquè suposa continu-
ar en la línia de les retallades de l’anterior legislatura, 
i perquè ha patit una “radicalització” sobiranista. Veu 
una “gran contradicció” que aquest gabinet més “neoli-
beral” compti amb el suport extern d’ERC.

Dolors Camats (ICV-EUiA), “el Govern dels millors és 
ara el Govern dels mateixos, seguirà fent les mateixes 
polítiques d’austeritat que han agreujat la crisi. Fa dos 
anys era el Govern dels millors i amb independents, 
ara és un govern tancat, amb fidelitat absoluta, amb els 
seus, amb els que l’han acompanyat a la campanya 
electoral amb l’aposta messiànica tan errònia”.

La CUP, amb molt més laconisme, s’ha limitat a asse-
nyalar en una piulada a twitter, que “el Govern de les 
retallades roman intacte”.

Oriol Junqueras, (ER) “En l’acció d’un govern són 
molt més importants les polítiques que es desenvolu-
pen que no pas qui és el responsable de desenvolu-
par-les. Tot i que ERC no ha tingut res a veure en la 
formació del Govern, sí que hi tindrà a veure en les se-
ves polítiques econòmiques, i  ERC treballarà perquè 
l’Executiu no faci retallades ideològiques”.

David Companyon, membre de la mesa del Parla-
ment en representació d’ (ICV-EUiA), ha mostrat una 
samarreta contra les retallades amb el lema “SOS. En-
senyament públic i de qualitat” durant el discurs del pre-
sident de la Generalitat, Artur Mas, després de nombrar 
els conseller del nou Govern.

Artur Mas, president de la Generalitat, ha desitjat que 
el nou Govern sigui “un executiu de diàleg permanent 
dins i fora de Catalunya. Un Govern de fets que es cor-
responguin amb les paraules”.

Directora General:
PIA PRAT i JORBA

Clar que en la pressa de possessió d’Artur Mas com a 
President ja van passar coses. La cúpula de l’Exèrcit, 
encapçalada per l’inspector general de l’exèrcit de ter-
ra (antigament se’n deia capità general), José Manuel 
Muñoz,  va ser escridassada amb crits d’independèn-
cia per la gent que hi havia a la Plaça de Sant Jaume, 
quan abandonava el Palau de la Generalitat. El militar 
va ser l’únic que no havia aplaudit el discurs del Presi-
dent.

Després l’Associació de Militars Espanyols, AME va 
emetre un fent pública la seva “queixa contra el que 
sembla extraordinàriament un perillosíssim, inadmissi-
ble, intolerable i total desistiment per part dels poders 
públics corresponents en relació amb els fets que es 
produeixen tant a la regió de Catalunya com al País 
Basc. Els més greus són, precisament, els que hi ha 
hagut en ocasió del missatge de Nadal del rei aquest 
any, que coincideixen amb les declarades i manifestes 
intencions de separatisme per part del govern de la Ge-
neralitat i que han tingut com a rematada les ofenses 
als representants de les Forces Armades en sortir del 
Palau, a la Plaça Sant Jaume a Barcelona”. Per conti-
nuar dient que l’exèrcit té una missió constitucional “ba-
sada en la sobirania nacional -que resideix en el poble 
espanyol i no en el Parlament nacional”. 

El delegat del govern Cristóbal Montoro no va tenir un 
lloc a la presidència sinó com a la resta de convidats. 
Estava al costat del President de la Diputació de Bar-
celona Salvador Esteva i de l’expresident de la Gene-
ralitat José Montilla. Darrera seu hi havia els militars... 
A l’entrada tant Cristobal Montoro com Alicia Sánchez 
Camacho van ser escridassats.

El responsable de protocol va posar un teló negre al 
darrera de la taula de presidència i va tapar el retrat 
del rei. Núria de Gispert, presidenta del Parlament, ha 
assegurat que “no ho vaig veure perquè estava de cara 
al públic”. I s’ha referit al discurs de Nadal del Rei Joan 
Carles I i ha explicat que comparteix les “al·lusions a 
l’alta política” per sortir de la crisi, sumar forces i assolir 
consensos i ha subratllat que els catalans també de-
manen “diàleg i respecte”.

Mariano Rajoy, President del govern de l’Estat diu que 
“Faré tot el que estigui a les meves mans per recon-
duir la situació amb Catalunya, respectant els proce-
diments, amb lleialtat recíproca i donant prioritat a allò 
que ens uneix” Però també s’ha mostrat “un incondici-
onal de la Constitució.

“No hi ha projecte nacional sense 
projecte social i no hi ha projecte 
social sense projecte nacional”

Es diu, es comenta...



Mariano Rajoy i Artur Mas tenen més coincidències 
de les que sembla. A banda que tots dos són pre-
sidents de governs que apliquen retallades, ambdós 
són bons afeccionats al futbol. En Rajoy és un reco-
negut madridista i Artur Mas és un reconegut culer.
Com tots els bons afeccionats, Rajoy i Mas volen que 
els millors futbolistes del món juguin al Madrid o al 
Barça i no els dolen els diners que puguin cobrar. 
També volen que el club tingui els millors serveis mè-
dics possibles, per evitar que els jugadors es lesionin 
i que, si es lesionen, es curin com més aviat millor.
També creuen, especialment Artur Mas, que el club 
ha de tenir una bona pedrera per formar nous juga-
dors, descobrir nous talents i bastir d’una bona base 
per a la formació d’un primer equip amb solvència i 
els reforços internacionals que calgui. Són partidaris 
que els respectius clubs tinguin bons tècnics resse-
guint tota mena de clubs per descobrir nous valors 
que portar a les respectives pedreres per tal que cap 
jove talentós es pugui perdre.
Val a dir que, amb les lògiques diferències de model, 
tant el Real Madrid com el CF Barcelona són actu-
alment referències universals en el món del futbol i 
ambdós són eterns candidats a guanyar la Champi-
ons League i/o el Mundial de Clubs. Senyal inequívoc 
que el model d’un i altre club, funciona. Altra cosa és 
que els respectius models de gestió es puguin millorar 
o reduir-ne els costos o fer-los encara més eficients, i 
d’això en podem seguir parlant en un altre debat. 
Ara bé, aquesta política de club que tant Rajoy com 
Mas troben encertada en els respectius clubs de fut-
bol, no els agrada per al seu país i estan aplicant reta-
llades molt dràstiques en el que es podria considerar 
pedrera -educació, recerca i universitats-, en el que 
es pot considerar serveis mèdics -sanitat pública- i en 
el que es pot considerar recerca de nous talents -po-
lítiques d’ocupació-, fent que els joves espanyols o 
catalans hagin de marxar a l’estranger si volen donar 
una sortida professional a la seva vida. 
Veient les retallades pressupostàries que ha fet fins 
ara el govern de la Generalitat, penso que si Artur 
Mas fos president del CF Barcelona, s’hauria desfet 
de l’escola de futbolistes de la Masia, hauria privatit-
zat els serveis mèdics del CF Barcelona, hauria apu-
jat les quotes dels socis, hauria privatitzat la gestió de 
la marca, privatitzat la gestió del museu del CF Barce-
lona i s’hauria venut Messi, Iniesta, Busquets... hauria 
prejubilat Puyol i Xavi. En Cesc hauria tornat a An-
glaterra, no s’hauria renovat a Valdés i l’equip estaria 
lluitant per no baixar a segona, descartat que pogués 
classificar-se per a la Champions League. Si arriba el 
dia que el CF Barcelona només pugui competir a la 
Lliga Espanyola, (ja sabem com les gasten els seus 
àrbitres quan poden) estarà perdut com a club.
El govern que presideix Artur Mas ha de tenir més fe 
en la potencialitat de gestió dels catalans i fer com el 
Barça que no mira de conquerir Espanya, sinó Euro-
pa. I amb tantes retallades -no endebades les imposa 
Espanya- Catalunya va camí de la segona divisió. 

  Un país de segona

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Nosaltres el poble

S’ha d’obrir el debat sobre com s’ha de sortir 
de la crisi. S’ha de trencar el discurs que 
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El nou esglai econòmic a USA es diu “Fiscal Clift”. És 
la conseqüència de la “solució” acordada per sortir de 
la crisi per sortir de la crisi en el “2010 Tax relief” i el 
“Budget Control Act of 2011” entre el President Obama, 
el Congrés i el Senat americà. Aleshores es va auto-
ritzar l’augment dels ajuts econòmics i el deute, però 
amb una automàtica i dràstica reducció de la despesa 
i augment dels impostos a partir del primer de gener 
del 2013. I ara, quan s’acosta el moment, el govern de-
mana de nou nous recursos financers, mentre que els 
representants del poble volen que es faci el que ja es 
va pactar. 
Cal entendre el fons d’aquesta disputa. Allà no volen un 
govern que decideixi per compte dels ciutadans, sinó 
un que els respecti les seves decisions. Així van redac-
tar la seva constitució “Nosaltres el poble” el 1787. Una 
voluntat de llibertat i de garanties contra el poder om-
nipotent dels governants. Saben dels règims absolutis-
tes. I per això van donar també al poder judicial la força 
de les lleis pel damunt del legislatiu i l’executiu. 
En molts altres indrets del planeta això no es veu així. 
Es tria a governants que “representen” l’estat. Són els 
que enyoren i cerquen aquells líders que saben fer de 
tot. Els “millors” practicant esports, pescant balenes i 
caçant elefants. Uns personatges que es mitifiquen des 
les altures i que es critiquen a porta tancada. Líders 
carismàtics que emplenen carrers de persones, que els 
juren fidelitats, però que s’esvaeixen tot just cauen en 
desgracia o deixen el poder.
Els governants mai no haurien de tenir la llibertat per fer 
el que “creguin adient”. Se’ls ha de demanar conscièn-
cia i compromís. I això en democràcia és crèdit per que 
honorin el que han promès. I si no són capaços de fer-
ho, han de convocar noves eleccions. Els que critiquen 
aquesta manera de fer, són els que pensen només en 
el poder i no en el poble. Els que volen manar, fer i des-
fer, sense tenir en compte el que el poble demana. Els 

que es creuen els representats de tots, quan només ho 
són d’uns pocs. Els que parlen de desastres,  criden 
pel carrer, utilitzen els mitjans de comunicació i el poder 
financer com armes per contrarestar la seva debilitat. 
Un joc on la majoria exclou a les minories i es cerca 
l’enfrontament en lloc del respecte mutu.
El 2013 segurament tampoc serà l’any de la recupe-
ració a Espanya. I no sols pels problemes externs. Els 
governants segueixen parlant de lleis i de la constitució 
per no deixar els seus privilegis. Ningú pensa de debò 
en el poble. Hi ha una classe productiva que genera 
riquesa i una extractiva que viu del que xucla dels de-
més. Una elit que cobra compensacions escandaloses, 
s’afanya amb l’espoli i viu permanentment en la corrup-
ció. Mentre predica que cal estrènyer el cinturó, retallar 
i augmentar impostos per intentar salvar un estat del 
benestar, que ara diuen que ja no es pot pagar, quan 
en realitat sols cerca seguir gaudint dels seus privilegis.
Hom es pregunta per què tenim una administració pú-
blica tan enorme, cara i ineficient. Per què no es de-
manen responsabilitats als gestors bancaris que han 
portat les seves entitats a la ruïna, han estafat amb les 
preferents i segueixen gaudint de compensacions que 
escandalitzen fins i tot a les pedres. Per què ningú diu 
què fan els 800.000 milions que la banca espanyola va 
demanar en prestem al BCE al 0,75% i guarda en el 
mateix banc central Europeu, mentre l’economia real, 
ofegada, no pot crear llocs de treball per pal·liar la man-
ca de treball. Perquè així l’atur seguirà creixent fins que 
no es creïn noves empreses i que els autònoms puguin 
guanyar-se la vida. I ningú sembla escoltar el crit i l’exi-
gència d’una classe mitjana productiva que vol seguir 
existint. Que demana més espai entre l’aristocràcia 
dels que viuen a l’esquena dels altres sense treballar 
i els pobres que no tenen feina ni futur. Perquè fer-lo 
créixer és l’únic que dóna estabilitat social.

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

Assistencial Anoia
Av. Països Catalans, 95 · Pol. Ind. Les Comes Igualada • Tel. 93 804 66 88

Centre Mèdic del Bages
c. Pare Clotet, 12 Manresa • Tel. 93 874 84 07

Opinió  



Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 29/12/2012

6-12-22-39-48-49
Complementari: 44
Reintegrament: 0

· Dimecres 2/01/2013
4-15-16-39-40-44
Complementari: 19
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 27                  592  
· Divendres 28          028
· Dissabte 29     478
· Diumenge 30          638
· Dilluns 31               165
· Dimarts 1       355
· Dimecres 2      660

ONCE
· Dijous 27              49057
· Divendres 28       62369
· Dissabte 29    79396
· Diumenge 30       96981
· Dilluns 31             53790
· Dimarts 1    90264
· Dimecres 2    57118

· Dijous 27   2-5-31-33-43-49   C: 47  R: 2
· Dissabte 29   2-3-7-10-21-38  C: 12   R: 8

· Diumenge 30   1-2-11-19-47  Núm. clau: 7 

· Dimarts 1   2-7-8-36-49  Estrellas: 1/11

Loteries

Dia 4: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 5: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 6: MISERACHS/FATIMA/ R. Nova, 1/Av. Pietat 25 
Dia 7: PAGÈS./ Pau Muntadas, 58
Dia 8: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 9: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 10: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27

GENER
4: Rigobert; Odiló; Isabel-Anna Seton. 
5: Telèsfor; Simeó Estilita; Emiliana.
6: Epifania del Senyor; Melani; Nilamó.
7: Ramon de Penyafort; Julià de Toledo.  
8: Apol·linar; Severí; Gúdula; Pere Tomàs.
9: Eulogi de Còrdova; Julià i Basilissa
10: Agató; Pere Ursèol

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

Santoral

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL
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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 ge-
neral 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 correspon-
dència 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.

Indignació
•• MIGUEL ANTONIO TORRE 

Diuen que la crisi afecta tothom però tots els que 
estan al poder poden trepitjar i enfonsar la moral 
d’aquells que tenen poc o res.
Nadal són unes dates tendres d’amor i solidaritat, 
dies de fred. No poder comprar per a la nit de Nadal.
Totes les entitats van pagar les pensions, però nom-
braré la Caixa Penedès: tots els anys abonaven la 
pensió de la meva esposa el dia 24 i enguany, no 
només no la van abonar sinó que a més es negaren 
a avançar 20 misèrrims euros, es van negar a mirar 
la cartilla. D’aquesta manera, quan van arribar els 
diners nosaltres vam haver de comprar el doble de 
car quan ells van tenir unes festes de Nadal fantàs-
tiques.
Ara bé, de comissions sempre en cobren!

Bou i mula
•• PILAR CRESPO 

Bou, mules i estels són algunes de les figures que 
seguim col·locant en el pessebre. Pura tradició pot-
ser, però sí podem garantir que recorden alguna 
cosa que va ser real: un Nen al que criden Déu va 
néixer. I tanta gent ho ha cregut que es poden comp-
tar per milers els sants o teòlegs, monges i cures, 
artesans i camperols, intel·lectuals i analfabets, gent 
anònima i molts coneguts, han donat la seva vida 
per viure el seu missatge: Ama al proïsme com a tu 
mateix.

Començo a sentir-me incòmode quan giro des del 
carrer Santa Anna cap a les Rambles de Barcelona. 
Hi seran com cada dimecres? El cor se m’encongeix. 
Creuo el carrer corrent amb el semàfor de vianants 
en vermell i amb l’amenaça d’un taxi que puja a ex-
cessiva velocitat. Ja enmig de les Rambles, esquivo 
desenes de turistes, que després de sopar busquen 
noves sensacions al melic de la ciutat. Passen de les 
nou de la nit del dos de gener de 2013 i desitjo que 
el Nadal amb la seva màgia hagi fet desaparèixer 
el que he vist durant tota la tardor. Però no és així, 
com sempre la màgia del Nadal es limita a l’estu-
pidesa d’alguns anuncis de televisió. Joves, dones, 
homes fan una llarga cua que gairebé comença al 
principi de la rambla i acaba en un banc a prop de 
la cruïlla amb el carrer Sana Anna. En aquest banc, 
un grup de persones traginen amb unes bosses i 
envasos de plàstic. Puc veure una dona de cabells 
blancs, barrejant un gran olla amb un cullerot i de 
tant en tant omplint pots de plàstic. Una altra dona, 
més jove, agafa els pots, un tros de pa, una fruita i 
ho fica tot en una bossa per donar-la al primer de la 
fila, un home de mitjana edat amb una samarreta del 
Barça descolorida. La cua es mou lentament. Alguns 
vagabunds parlen entre ells, altres van sols amb el 
cap cot. Els que ja han aconseguit la bossa seuen 
als bancs i al terra i escuren àvids amb la cullera el 
pot amb la sopa fumejant. Sembla una escena d’una 
pel·lícula americana, només hi falta el bidó amb foc 
i les guants foradats amb els dits a l’aire d’algun va-
gabund. Però això no és ficció. Aquesta escena suc-
ceeix cada dia just davant de la font de Canaletes i 
cada dimecres quan més a prop estic de la cua es 
quan mes se’m comprimeix el pit. Tinc molta ràbia. 
Com hem pogut permetre això? Aquestes persones 
no demanen diners, demanen menjar, millor dit, de-
manen prendre alguna cosa calenta. Segurament ni 
tan sols tenen on viure i no poden emportar-se el 
menjar. Potser no volen anar a menjadors on hi ha 
una mica més de disciplina sinó que prefereixen la 
llibertat que els dóna el carrer.
Miro a les persones que com jo observen l’escena i 
caminen ràpid i em pregunto què pensaran. I em pre-
gunto com podem seguir vivint, com no m’aturo i es 
para el món per arreglar això, com puc anar tranquil-
lament a casa i sopar i dormir i tornar-me a aixecar. 
Sé que és una de les mil cares de la crisi, però potser 

Un Cap d’any molt trist
RAFAEL MOYA ·    

és la més impactant, la més vergonyosa per a tots.
Recordo quan anava a la Universitat i tenia certa 
enveja d’aquells joves francesos del maig del 68, 
de les persones que van lluitar contra el franquis-
me, de les antigues manifestacions, en fi, de la jo-
ventut que tenia ideals pels quals lluitar. 
Quan jo era jove no teníem un clar enemic a qui 
derrotar. Teníem democràcia, estat del benestar, 
justícia social, drets civils i a Barcelona no hi havia 
cues al carrer per aconseguir un plat calent. Però 
tot això no va caure del cel sinó que van lluitar i 
van morir centenars de persones per aconseguir-

lo. 
Però ara, quan ja deixo darrere meu els misera-
bles que escuren els seus plats, penso que no te-
nim democràcia, ni estat del benestar, ni justícia 
social, que vivim en un dels pitjors mons possibles. 
Que ho estem perdent tot per culpa dels que han 
tingut poder i no han fet res, entre ells, els polí-
tics, que han manat i manen. Aquí teniu el vostre 
resultat, veniu i mireu el que heu fet. Però el pitjor 
és pensar que jo també estic immers fins al coll 
en tota aquesta merda i que puc ser responsable 
d’aquest món com de fet ho som tots. I paradoxal-
ment ara que tinc ideals pels que lluitar, em cos-
ta saber qui és l’enemic i a més no sé com lluitar 
i alhora em nego a ser indiferent a tot això. Miro 
enrere per última vegada, abans de creuar el pas 
de zebra davant del Zurich a la plaça Catalunya i 
encara puc veure a l’últim de la cua, que em mira i 
em sosté la mirada amb ràbia.
Minuts després entro al vagó del tren que em por-
ta a Castellbisbal, m’assec i aprofito per visitar el 
Facebook amb el mòbil i llegeixo per casualitat 
un comentari d’una amiga virtual que gairebé no 
conec: Un cap d’any molt trist. No sé exactament 
perquè ho diu però te raó, un cap d’any molt trist 
per a qualsevol que visqui en aquest món. Apago 
el mòbil, tanco el ulls i només vull arribar a casa, 
veure els meus i anar me’n al llit.

Sé que la pobresa és una de les mil 
cares de la crisi, però potser és la 
més impactant, la més vergonyosa 
per a tots
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Fa poc ha sortit al mercat català el darrer llibre d’una 
trilogia que porta per nom JESÚS DE NATZARET, 
del bàvar Joseph Ratzinger, el nostre Benet XVI, el 
Sant Pare. Un treball cridat a ser tan venut com ho 
són els tres tòrrids volums de la britànica E.L.James, 
CINQUANTA OMBRES, on el protagonista, allà, un 
tal Christian Grey,  no jau en un jaç improvisat de 
palla damunt una menjadora, sinó que neda entre 
blancs llençols de seda, sado i somni. L’en Grey de 
ficció només diu Jesús de debò, quan les pessigolles 
fan esternudar a qui, enamorada de valent, gemega, 
de grat i gust, acotada a l’espona del llit sense cap al-
tre escalfor que unes complaents plantofades dona-
des a tendres natges contractades per fer el calent. 
I si en Jesús creà escola de cristians, en Christian i 
la seva submisa princesa han remogut més trumfes 
que naps en moltes de les santes mares tocades per 
la dolçor de la maduresa o de camí a la saviesa. En 
Jesús mortificà 
carn i ossos per 
amor als altres i 
en Grey en canvi 
es lliura en cos i 
ànima a resoldre 
l’avorrida rutina 
femenina d’obrir i 
tancar flor, fent re-
néixer el delit car-
nal per fornir de 
plaent satisfacció 
sentits adormits 
o en pulverulenta 
floridura. L’autora 
dels lascius llibres 
relega al cove de 
la roba bruta el 
fals pudor i la co-
tilla de la vergo-
nya i com a femella que és, penetra com ningú en la 
fantasia i els desitjos més íntims, ocults, descuidats, 
oblidats i reprimits de les dones, turbant i fent emer-
gir humit plaer, passió i imaginació entre tendresa i 
excitant submissió. 
Però no vull entrar en detalls d’enardiment sexual 
morbós i sucós, ni sobre l’escalfament d’estances on 
bestiar i humans convivien en un mateix espai, per 
cert, modus vivendi ancestral, vigent fins no fa pas 
massa a la península ibèrica en aldees que s’havien 
mantingut aïllades i a salv de la ingerència adminis-
trativa i religiosa. Sí que paro atenció en el que ens 
explica al llibre l’actual cap de l’església catòlica so-
bre la possibilitat de que la procedència del reis mags 
fos més occidental que no pas oriental. I, en concret, 
que provinguessin d’Andalusia. M’agrada aquesta 
novetat ja que enllaça perfectament amb una teoria 
que s’emmarca en la recuperació d’una identitat na-
cional tan i tan amagada com perseguida com em-
brutada com robada. Pocs saben que els personat-
ges que van portat or mirra i encens a Jesús nat, més 
que coronats anàvem cofats. Cofats amb barretina. I 
pot sorprendre l’asseveració, però és així, i així apa-
reixen, agradi o no, amb barret frigi en la represen-
tació gràfica més antiga que es coneix al món dels 
que bé podrien dir que són mags, savis o sacerdots. 
O potser eren prínceps, comtes, ducs, emperadors, 
ambaixadors, cònsols, representants, comerciants, 
mestres, ...? si que semblen tres importants senyors 
sense patges ni camell, sense anell ni tortell. De 

Reis desorientats
MANEL RAMONEDA ·    

Reis res de res; reis, n’esdevindrien en època més 
tardana a mida que aquesta figura anava sorgint en 
el repartiment de terra, tomàquet i saqueig. Queda 
clar, però, que eren viatgers i gent de món fent un 
acte d’encontre, diàleg i civilització: reconeixement, 
cortesia, solidaritat i generositat. No queda clar en 
la escenificació si ixen o arriben, ja que de palmeres 
n’hi devia haver aquí d’abans de que els musulmans 
les dignifiquessin on el palmerar porta nom de dama, 
‘el xè’ no hi era i el xa vivia lluny d’ací. Per l’estel al 
cel deduïm foscor i guia del camí a seguir. El mosaic 
en qüestió es troba a l’interior d’una església de la 
ciutat de Ravêna, avui dins una república que abans 
fou romana que cristiana i quines terres eren germa-
nes amb una important capital imperial: Tàrraco. I el 
barret tan pot ser de notable persa com de distingit 
romà pre-català. Crida l’atenció que, tret d’un d’ells 
moreno pagès, no n’hi ha cap de color. Ni corona 

per barret, ni at-
zabeja la pell, ... 
de negre? ni a les 
mans carbó.  El 
desconegut autor 
del mural proba-
blement va utilitzar 
referents visuals 
de l’època pel que 
fa a les vestimen-
tes i en un treball 
de decoració que 
bé podria haver-se 
fet al consagrar, al 
segle VI, aquella 
basílica al culte 
catòlic, inicialment 
sota patronatge 
d’un personat-
ge molt venerat a 

casa nostra: sant Martí de Tours.
Si fos cert el que ens diu el Papa que els reis d’orient 
eren hispans i per tan venien d’occident, la cronolo-
gia els situaria en la que es coneix com a Hispania 
ulterior -nom i divisió vigent al moment en que es 
fixa el naixement de Jesucrist- ja que no serà fins 
als segles VIII a XV que no s’esmenta la part baixa 
de la península ibèrica com al-Àndalus o Àndalus; 
topònim que per arrelament secular arribarà fins als 
nostres dies. Nobles, ara desorientats, que, amb tot 
el meu respecte, no ubicaria més que en trànsit per 
un no res hispà del segle I havent sortit de la capital 
administrativa i militar que dominava aleshores tot 
el vast territori llebrer i coniller on la falsedat jurídi-
ca d’Espanya ni s’insinuava. Jo hi veig diplomàtics, 
agents d’afers exteriors que travessaran la penínsu-
la -per l’eix mediterrani- per fer-se a la mar des de 
la proximitat de la costa avui andalusa amb el nord 
d’Àfrica. Tot i que, evidentment, si eren de zona de 
barretina bé podien haver agafat una nau des d’un 
port de casa, oi?. Però, no, van passar per terra inte-
rior per fer alguna gestió que desconeixem. La gent 
de rang ja té aquestes coses, i més en aquells allu-
nyats temps en que no hi havia pressa i calia apro-
fitar els llargs viatges. En tot cas, tot és possible i 
ho intueixo en mirar la representació que s’ha sal-
vaguardat de ments borbòniques i bubòniques. I és 
que, noi, al món hi som retratats de fa temps sense 
freda corona i amb barret de llibertat. 

A vegades tenim necessitat d’aturar-nos del 
tràfec de les activitats diàries i cercar una mica 
de silenci en un oasi de pau. Aturar el temps i 
mirar l’interior per examinar el sentit d’allò que  
estem fent i fins i tot d’allò que som. 
Per això, des de fa uns quants anys, la nit de 
Nadal acostumo a passar-la en el monestir de 
Vallbona de les Monges. Són poques hores, 
però tant el marc extern com el ritual transme-
ten una sensació difícil de descriure, una pau 
interior que no trobo en altres llocs. Sota l’aus-
tera volta gòtica del temple, sembla que s’hagi 
aturat el temps; hi ha un moment per a cada 
cosa, sense presses. El silenci del centenar de 
persones congregades sota el creuer del mo-
nestir, trencat només pel so de l’orgue o els 
cants de les religioses, el perfum de l’encens 
que s’enlaira en la penombra de l’església, la 
senzillesa i la proximitat del ritual penetren fins 
als racons més íntims de l’esperit i l’amaren de 
pau i benestar. Algú pot pensar que és només 
romanticisme, però les persones som fetes 
també de sentiments i sensacions.

De l’homilia, em varen quedar incrustades a la 
ment tres paraules -o millor, tres conceptes- ex-
tretes de la carta de sant Pau a Titus: austeritat, 
justícia i veritat com els tres pilars fonamentals 
de la conducta de la persona que vol obrar amb 
rectitud. I no vaig poder evitar pensar en què 
n’havien fet d’aquests conceptes els que es 
diuen seguidors i mestres d’un missatge que 
comporta unes formes de vida senzilles i pro-
peres a tothom, sense distinció de persones. 
La pobresa de l’establia contrasta amb una vida 
massa vegades ostentosa i cobejosa de poder 
i inclinada a la possessió absoluta de la veritat. 
En canvi, molt sovint el nostre esdevenir diari 
no és mes que un dubte permanent a la recerca 
de la veritat, que necessita de pocs dogmes i 
molt de respecte i reflexió. Per tant, acolliment. 
Qui sap què en pensaria l’infant de Betlem si 
veiés en què han convertit el seu missatge els 
que es diuen els seus representants a la terra!
Després, un cop finalitzada la cerimònia religi-
osa, en la pau del claustre i sota el cel d’una 
nit serena, l’oportunitat de conversar tranquil-
lament amb els amics que ens hi retrobem cada 
any ens fa gaudir d’una agradable companyia 
mentre fem un tastet de galetes i vi dolç amb 
què les religioses ens obsequien.
Hi ha moltes maneres de celebrar el Nadal. Per 
alguns, consisteix només en fer grans despe-
ses, arrossegats pel consumisme al qual ens 
aboquen els mitjans de comunicació. Preferei-
xo mil vegades la tranquil·litat d’un dinar al vol-
tant de la taula familiar amb les persones que 
estimem i que sabem que ens estimen. Aquest 
és el millor regal que es pot fer. Què més es pot 
desitjar?
Bones festes i Bon any!

El meu Nadal

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Què pensaria l’infant de Betlem si 
veiés en què han convertit  el seu 
missatge els que es diuen els seus 
respresentants a la Terra?
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Se’ns gira feina, prou que ho venim dient. I ja em 
permetreu que no entri a fer balanços de l’any que ha 
vençut ni profecies davant l’any que hem de vèncer. 
La feinada que tenim fins a cloure el procés sobira-
nista és ingent o així se m’afigura quan sento, veig i 
penso tot d’indicis que m’envolten.
En aquests temps de l’Internet mira que n’hi ha, de 
materials d’alta perillositat per a la nostra salut perso-
nal i nacional escampats arreu, per tots els mitjans: 
tertúlies amb tertulians terroristes (heu seguit 
allò del psiquiatre que condemna la Raho-
la?), diaris amb portades i titulars incendia-
ris, polítics de dintre i d’enllà de l’Ebre... Fins 
La Vanguardia ha tornat a treure la poteta, o 
l’urpa, espanyola...  
Entre els “documents” que corren per l’uni-
vers telemàtic, m’ha tocat especialment la 
fibra -un sinònim que recomano per no es-
criure irreverències- una entrevista que li fan 
en un mitjà de Saragossa a l’ínclit Luis del 
Olmo, aquest home que viu i treballa a i des 
de Catalunya per a les espanyes. L’home, 
des d’una suposada autoritat moral indis-
cutible -és el del Olmo!-,  hi explica que va 
preguntar a Artur Mas què ha pensat  per als 
catalans que se senten espanyols, per a la 
gent que, com ell, darien la vida per Cata-
lunya, però -però!- que volen continuar sent 
espanyols. L’home d’Onda Rambla, del qual 
recordareu l’episodi de l’absorció de Ràdio Vic que 
ens va tenir entretinguts l’any 2002, revingut de la 
nefanda COPE, diu que el president  no li ho va sa-
ber respondre; de fet, que no li va respondre.
Reconec que per un moment em va amoïnar la seva 

Ser i estar
FRANCESC RICART ·    

reflexió que afecta, diu, el cinquanta per cent dels 
ciutadans catalans. És una pregunta molt retòrica 
i que comporta una trampa inacceptable. Segons 
aquest gran pensador espanyol, com a mínim, l’ altre 
cinquanta per cent que devem ser els catalans que 
no ens sentim espanyols no té cap dret, perquè ja 
els tenen tots els espanyols. Som allà mateix: només 
es pot ser espanyol (que ja és això, ja); per suposat 
també deixa clar que España no es discuteix... Bé, 

permeteu-me de no escriure més pressupòsits que 
justifiquen el colonialisme espanyol i que neguen la 
nostra aspiració nacional. M’aturo aquí. 
Només m’agradaria dir-li al del Olmo i als qui se l’es-
colten que la idea de Catalunya i de l’acolliment als 

qui vulguin participar de Catalunya té molt a veure 
amb els versos de  Maria Mercè Marçal, cantats de 
manera brillant per Sílvia Pérez Cruz: “no ploris per 
mi, mare; plora amb mi”. Senyor del Olmo no cal 
que doni cap vida per Catalunya, només cal que 
visqui amb Catalunya. Això necessitem i necessita-
rem aquest país, persones que, amb més o menys 
sentiment de país, hi vulguin viure, hi vulguin ser. La 
resta, el sentiment espanyol, o europeu o de la seva 

comarca d’El Bierzo, del qual se’n fot a l’en-
trevista,  el podran continuar tenint.
“SER o ESTAR”, que declamava de manera 
hamletiana Toni Albà amb tanta gràcia en les 
presentacions de l’ANC que va fer a l’Anoia: 
nosaltres som catalans, concloïa. Qui? Tot-
hom que ho vol ser! Aquesta és la gràcia, no 
hi ha gaires més secrets. Si hi vius, a Cata-
lunya, si hi han nascut els teus fills, si hi van 
venir els pares o els avis, només cal que fa-
cis un acte simple de voluntat, com fa la gent 
d’arreu del món arreu del món i actuar de 
manera conseqüent. Tu mateix decideixes si 
ets català a Catalunya o si només t’hi estàs.
Dit això, sóc conscient dels elements com 
del Olmo que voldran tocar la fibra española 
-i els nostres sinònims- al servei de la seva 
unidad nacional, la que ens impedeix a no-
saltres Ser al món com qualsevol altre...  I 
que caldrà arremangar-nos en els temps a 

venir: ara som en ple hivern i hem de viure encara 
glaçades,  i vindrà la primavera amb les turbulències 
pròpies dels temps i, tanmateix, la ginesta ha de florir 
perquè tenim dret al nostre estiu.

Aquest reportatge de la BBC ha tingut una repercus-
sió important ja que sintetitza l’evolució de l’econo-
mia espanyola, des del franquisme fins avui que es 
debat si o no s’ha de demanar el rescat, passant per 
l’entrada a la UE, la bombolla immobiliària i finance-
ra i la declaració de Zapatero explicant al món que 
el sistema financer espanyol era dels més sòlids del 
món. 
Però la distància dóna perspectiva, però difumina els 
detalls. Diu que la corrupció és de les caixes d’estalvi, 
els ajuntaments i les comunitats autònomes, amb el 
País Valencià com a paradigma del malbaratament. 
No parla de les responsabilitats de les institucions, 
començant per la Casa Reial, Adolfo Suárez, Felipe 
González o Aznar. Es queda amb el boom irracio-
nal de la construcció, el turisme, les inversions en 
infraestructures, cares i escandalosament inútils. Els 
testimonis d’uns ciutadans expliquen quan durament 
els afecta la crisi. No diu res que no se sàpiga, però 
té l’avantatge de que una mirada de fora, serveix per 
clarificar la pròpia realitat. La nova autarquia que ha 
estat movent els fils del totxo, del turisme i dels sub-
sidis europeus. Els que s’asseuen en les cadires del 
poder, sense cap altre mereixement que ser amic 
d’algú a qui han de protegir i que els paga sucosos 
percentatges que els enriqueixen sense fer res.
Però aquests tipus de programa no són una veritat 

The great spanish crash
CARLES REVERTÉ ·    

absoluta. Ni tan sols una fidedigna expressió de la 
realitat. Hi ha qui no vol saber res d’aquestes ex-
pressions que consideren aparences i intenten anar 
al fons de les coses, per què passen i quines són 
les forces que les mouen. També qui ha descobert 
la globalitat planetària. Ja no veu els individus, ni les 
nacions, ni les cultures, ni els seus problemes, ni la 
seva raó de ser. Sols la permanent lluita entre opres-
sors i oprimits.
Aquests no entenen que Catalunya sigui. Com tam-
poc els que ja els va bé la situació actual. Diuen que 
és una entelèquia. Per damunt del que uns i altre vul-
guin, pretenen imposar la força de la seva realitat. La 
seva visió i el seu poder. Però afortunadament també 
hi ha qui diu que “l’ésser és”. Els que creuen que no 
tot és lineal, ni senzill. Els que diuen que hem perdut 
molt de temps en discussions inútils i que no s’avan-
çarà pel camí seguit fins ara. Com Santiago Carrillo 
en el seu llibre “El meu testament polític” quan expli-
ca que “Hem estat molts anys parlant del problema 
català quan el veritable problema era la naturalesa 
de l’Estat espanyol”. 
El recentment desaparegut líder eurocomunista 
interpel·la Manuel Azaña i assenyala que el republi-
cà “va arribar a sentir com a pròpies les raons del 
catalanisme”. No és l’únic espanyol que ho diu. Gent 
com Cristian Campo està convençut que els proble-

mes d’Espanya rauen en la ceguesa d’un entramat 
que ha fet del seu isolament i intransigència la feixu-
ga càrrega que estem patint. I això no ve d’ara, sinó 
que es sofreix des fa segles. Tot va malament amb 
la corrupció. Quan el poder s’exerceix per obtenir-ne 
benefici propi i no per  servir a la societat. La profes-
sionalització de la carrera política és molt rendible. 
S’hi entra per amistat i s’acaba traint-los per conser-
var els càrrecs o per escalar per assolir-ne altres de 
millors.  
El motor nacionalista és la pàtria. L’economia no-
més és un dels seus llenguatge. Voler reduir totes 
les tensions només a un maltractament econòmic no 
és realista. Hi ha coses que van molt més enllà de 
conceptes territorials i econòmics. Com els valors de 
la llibertat, la justícia i poder viure els propis ideals 
sense que els veïns vulguin imposar-ne altres de di-
ferents. 
I és que el crash d’aquesta Espanya és sobretot mo-
ral. Es conculquen les llibertats, es mantenen figures 
icòniques que sols viuen i representen els que els 
envolten, en un món petit i tancat, que s’alimenta de 
l’esforç col·lectiu. I això sols tindria solució amb una 
voluntat majoritària de canvi. Però quan a la majoria 
ja els va bé tal com van les coses, no queden altres 
opcions que canviar de colla.
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Successos
Detingut per formar part 
d’una banda falsificadora

Comerç
Bona acollida de la campanya de 
Nadal d’Igualada Comerç

Societat
Gairebé 70 igualadins 
treballen fora del país
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Igualada es prepara per acollir demà 
dissabte la gran Festa dels Reis 

Els Reis d’Orient tornen demà a Igualada.

Els Moixiganguers 
han organitzat per 
diumenge la “Reis 
Race”, una original 
cursa que permetrà 
descobrir llocs 
emblemàtics

La Cavalcada de Reis 
es podrà seguir en 
directe per Internet
La Cavalcada de Reis d’Igua-
lada es podrà seguir demà 
dissabte, 5 de gener, a través 
d’Internet amb una transmis-
sió de vídeo en streaming 
que arrencarà aproximada-
ment a les 18:15h i s’allarga-
rà fins a les 19:30h. Aquesta 
és una iniciativa de la Comis-
sió de la Cavalcada de Reis 
d’Igualada i l’Ajuntament de 
la ciutat, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. S’hi 
podrà accedir a través dels 
webs www.igualada.cat i 
www.reisdigualada.com. 
Amb la voluntat de difondre 
la festa de Reis més antiga 
de Catalunya, que se celebra 
de manera pràcticament inin-
terrompuda, i la segona amb 
més història de tot l’Estat, 
aquest any s’ha volgut que la 
xarxa serveixi de vehicle per 
a donar-la a conèixer lluny 
d’Igualada. Serà també, se-
gons explica l’alcalde, Marc 
Castells, “una bona manera 
perquè tots aquells igualadins 
que avui viuen, treballen i es-
tudien fora de casa, puguin 
emocionar-se amb la seva 
celebració més entranyable”. 
La Festa dels Reis d’Igualada 
és, des de l’any 2010, Festa 
Popular d’Interès Cultural, 
reconeixement que atorga la 
Generalitat de Catalunya. 
La retransmissió cobrirà l’ar-
ribada i els parlaments dels 
Reis, l’arrencada de les car-
rosses al Passeig Verdaguer i 
el posterior pas de la comitiva 
pel carrer Soledat, la plaça 
del Rei, el carrer Sant Jordi i 
les Rambles, és a dir, la zona 
més cèntrica i que tradicio-
nalment aplega més públic.  
A més, com també va fer 
l’any passat, Ràdio Igualada 
retransmetrà en directe els 
parlaments de l’arribada de 
Ses Majestats. Es podrà se-
guir al 103.2 FM, al web www.
radioigualada.cat i també a 
través dels altaveus.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Demà dissabte, Igualada aco-
llirà la seva millor festa, la 
dels Reis d’Orient, esperada 
per gent de totes les edats i 
que cada any captiva públic 
de molts indrets diferents. La 
Cavalcada començarà puntu-
alment a 2/4 de 6 de la tarda  
davant l’antic hospital, amb la 
rebuda de les autoritats locals 
a Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent. El recorregut serà el clàs-
sic, amb l’acompanyament de 
la Banda de Música d’Igualada 
i La Unió Filharmònica d’Am-
posta. 

Zona blava gratuïta
Per tal de facilitar l’aparca-
ment, l’Ajuntament ha decidit 
que la zona blava sigui gra-
tuïta durant la tarda de demà 
dissabte. Al matí sí que caldrà 
tiquet horari entre les 9 i les 
13h, però a la tarda ja no serà 
necessari. Recordem també 
que ja funcionen tres “zones 
blanques” d’aparcament gra-
tuït, situades al carrer Virtut a 
tocar del Mercat de La Masu-
ca, al carrer del Rec cantona-
da amb carrer Sant Faust, i a 
l’avinguda Balmes cantonada 
amb carrer de la Torre.  La Po-
licia Local tallarà la circulació 
en els carrers per on passa la 
Cavalcada, on demà no es po-
drà estacionar. 

Original iniciativa dels 
Moixiganguers per al dia 6
Els aficionats al running tenen 
una nova cita a l’agenda de 
curses i competicions de l’any: 
el 6 de gener, a Igualada. La 
colla castellera de la ciutat ha 
organitzat la Reis Race: una 
cursa urbana, oberta a tothom, 
amb un original recorregut 
urbà que portarà els corredors 
per diferents espais emblemà-
tics de la capital de l’Anoia. 
La festivitat de Reis d’Igualada 

és una de els més significati-
ves del calendari festiu del país 
amb la celebració de la Fira de 
Reis, una de les més antigues 
de Catalunya i, durant la vigília, 
la Cavalcada de Reis, declara-
da Festa popular d’interès cul-
tural. El dia de Reis, els carrers 
d’Igualada s’ompliran de corre-
dors en la primera edició de la 
Reis Race, una cursa urbana, 
oberta a tothom, organitzada 
per la colla castellera local, els 
Moixiganguers d’Igualada.
Aquesta insòlita i original cur-
sa ofereix diversos atractius 
per als participants. Per una 
banda, la Reis Race dóna 
l’oportunitat de posar el cos a 
to, després d’uns dies de festa 
i possibles excessos. La Reis 
Race és la primera prova de 
l’any puntuable per a la Cham-

pionchip, una competició que 
agrupa més d’un centenar de 
curses que se celebren a Ca-
talunya.
El recorregut és un més dels 
aspectes que fan, d’aquesta 
nova cursa, una de les més 
interessants del calendari al 
nostre país. Un circuit urbà de 
10 km recorrerà diversos llocs 
emblemàtics de la capital de 
l’Anoia, descobrint l’interior 
d’edificis i espais d’interès his-
tòric, patrimonial o arquitectò-
nic, com els edificis modernis-
tes de l’Asil del Sant Crist o de 
l’antic Escorxador, el claustre 
de l’Escola Pia, el Museu de 
la Pell, el barri del Rec o el 
local dels Moixiganguers, Cal 
Tabola, ubicat en una antiga 
adoberia. Finalment, cal des-
tacar l’apartat dels obsequis 
per als participants, ja que tots 
els corredors rebran un tortell 
de Reis, una ampolla de cava 
i una bossa del corredor amb 
diferents regals i promocions 
dels patrocinadors de la cursa.
L’hora de sortida de la cur-
sa és a les 10:30 hores, a la 
Rambla General Vives d’Igua-
lada, lloc on es podran recollir 

els dorsals, de 9:00 a 10:15. 
La cursa té una distància de 
10 km, fent dues voltes a un 
recorregut urbà circular de 5 
km, amb sortida i arribada a la 
Rambla d’Igualada. El temps 
límit per finalitzar la cursa és 
d’1h 30min. Hi haurà un avitu-
allament al quilòmetre 5, apro-
ximadament.

Inscripcions, també avui
Les inscripcions, s’han de re-
alitzar a través d’internet, a 
www.reisrace.cat fins avui di-
vendres 4 de gener, o quan 
s’arribi a 1000 inscrits. Sembla 
que a darrera hora s’estan fent 
moltes inscripcions. El preu és 
de 13 € pels propietaris de xip 
groc, i 15 € pels que no dis-
posen de xip (xip de lloguer 
que caldrà retornar després de 
la cursa). Hi haurà premis per 
els tres primers classificats de 
cada categoria masculí i feme-
ní, així com també als tres pri-
mers absoluts masculins i a les 
tres primeres absolutes feme-
nines. També hi haurà premis 
per els castellers que participin 
a la cursa.

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

INSTAL·LACIONS 
R. CARVAJAL

Mòbil: 629 323 438 · rupertcarvajal@terra.es

NO PASSIS FRED AQUEST HIVERN 
INSTAL·LA’T UNA NOVA CALDERA!!

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE CALDERES

US DESITGEM 
UNES BONES 

FESTES!!!



L’alcalde amb els pares i el nadó, a l’Hospital d’Igualada.

IGUALADA / LA VEU

El primer anoienc de l’any 
2013 es diu Jaume Gomila 
i Màrmol. Fill del Gal i la Ma-
ria, va néixer el 2 de gener al 
voltant de la 1:30h i va pesar 

Jaume Gomila i Màrmol, 
el primer anoienc del 2013

3 quilos i 300 grams. El mateix 
dimecres l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, es va apropar 
a l’Hospital per donar l’enhora-
bona a la família.

El patge Faruk i el seu seguici 
ja són a Igualada des del dia 28
REDACCIÓ / LA VEU

El patge Faruk i el seu seguici 
ja són a Igualada des del pas-
sat 28 de desembre. A les Co-
mes es van omplir dos pave-
llons per a veure l’arribada del 
principal enviat dels Reis d’Ori-
ent, carregat, com sempre, 
dels llibres Blanc i Negre. Des 
d’aquell dia parla -fins demà 
mateix- amb els nens i nenes 
a través de Ràdio Igualada. 
El dia 1, milers de persones 
van passar per l’Ateneu en 
el lliurament de les cartes als 
Reis d’Orient. Podeu veure al-
gunes fotografies de la força 
feina que ha tingut en Faruk.

D E  L ’ A N O I A
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Diumenge, torna la quasi 
miŀlenària Fira de Reis
IGUALADA / LA VEU

El proper dia 6 de gener el 
passeig Verdaguer d’Igualada 
tornarà a omplir-se amb la Fira 
de Reis una de les fires més 
antigues de Catalunya ja que 
la seva primera edició data del 
1373.
Durant tot el mati, des de les 9 
fins a les 3 de la tarda, el gran 
nombre de  visitants  que cada 
any passen per la Fira,  podran 
gaudir un any més  d’una àm-
plia oferta en planters, produc-
tes artesanals, alimentació, 
etc. i fer les darreres compres 

d’aquest Nadal. Com ja s’ha 
fet en passades edicions, la 
Fira estarà distribuïda en zo-
nes diferenciades segons el 
producte exposat. Els planters 
estaran ubicats des del parc de 
l’Estació Vella al carrer Òdena; 
del carrer Òdena al carrer Sant 
Vicenç hi haurà els  artesans i 
a partir del carrer Sant Vicenç 
fins l’avinguda Pau Casals els 
venedors ambulants.
S’espera una gran participa-
ció d’expositors, uns 300, que 
provenen de diferents punts 
del nostre país i de la resta de 
l’estat.

El passeig Verdaguer tornarà a omplir-se dilluns de parades.
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Això és el que es van trobar els Mossos en un 
control de vehicles al Bruc

El Saló de la Infància va tenir força afluència de públic.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Un igualadí de 33 anys d’edat, 
Isidre B.V. -amb antecedents 
penals- és un dels cinc detin-
guts acusats de formar part 
d´una xarxa de duplicació de 
targetes de crèdit, juntament 
amb uns veïns de Sant Joan 
de Vilatorrada (Bages), que 
haurien estafat amb aquest 
sistema més de 45.000 euros, 
segons l´acusació dels Mos-
sos d´Esquadra. L´estafa in-
clou la compra de dos vehicles 
mitjançant aquestes targetes 
duplicades.
Els estafadors actuaven des 
d´una oficina de Barcelona, on 
oferien suposats crèdits finan-
cers a les potencials víctimes, 
procedents de tot Catalunya, 
segons fonts policials. Quan 
disposaven de totes les dades 
personals i bancàries dels cli-
ents per fer l´operació, dobla-
ven les targetes per efectuar 
compres.
La investigació dels fets es 
va iniciar el passat 3 de juliol, 
quan una de les víctimes, ve-
ïna de Sant Boi de Llobregat, 
va denunciar a la comissaria 
d’aquesta localitat haver patit 
una estafa. Segons la seva 
denúncia, havia rebut una tru-
cada telefònica de la represen-
tant legal d’una entitat bancà-
ria, la qual li va comentar que 
tenia una tarja de crèdit al seu 
nom i que tenia un deute pen-
dent de 2089,53€.
La Unitat d’Investigació de la 
comissaria de Sant Boi va ini-
ciar la investigació i, a través 
de les primeres gestions prac-
ticades, es va poder determi-
nar que possiblement darrera 
aquesta estafa hi havia un 
grup de persones que actua-
va arreu del territori. Fins i tot 
es van localitzar més víctimes 
fora de Catalunya.
Tots els esforços van anar 
encaminats a investigar el 
personal d’un despatx de la 
ciutat de Barcelona des d’on 
presumptament operaven i es 
realitzaven les estafes. Aquest 
despatx oferia als seus clients 
la concessió de préstecs, fi-
nançament d’obres o refor-
mes de locals de tot tipus de 
negocis, compra d’empreses 
en fallida o traspàs per tal de 
sanejar-les.
Una vegada les víctimes con-
tactaven amb el personal del 
despatx i explicaven les se-
ves demandes, els empleats 
els sol·licitaven tot tipus de 

El preu del bitllet 
del bus urbà es 
mantindrà aquest any 
en 1,5 euros

Un igualadí detingut per formar part d’una banda que 
hauria estafat més de 45.000 euros duplicant targetes

Els més petits s’ho van passar 
molt bé al Saló de la Infància
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dia 30 va tancar 
portes el 29è Saló de la Infàn-
cia, que enguany s’ha tornat 
a celebrar al recinte firal de 
Cal Carner. 
Sota el lema de El Saló de les 
Idees, l’Ajuntament de la ciu-
tat, organitzador de la iniciati-
va, es va proposar transmetre 
als infants la importància de 
la creativitat i l’emprenedoria, 
especialment en el moment 
actual. Per això, a banda dels 
habituals jocs i inflables, de 
l’espai per nadons, dels es-
pais de ludoteca i d’expressió 
plàstica, i d’un espai d’aven-
tura per petits i grans, en-
guany s’ha posat una atenció 
molt important en múltiples 
tallers i activitats que trans-
metin als més petits el pes 
que poden tenir l’enginy i el 
coneixement. 
Marc Castells destaca “la 
gran rellevància que té en el 

món actual el fet d’incentivar 
entre els més menuts aquesta 
creativitat, transmetre’ls que 
cal buscar les pròpies soluci-
ons als problemes i que és im-
portant trobar una sortida a les 
inquietuds”. De la seva banda, 
Joan Requesens, agraeix el 

gran esforç que “un any més 
ha fet el personal del departa-
ment de Joventut, la directora 
del saló, els coordinadors i els 
monitors, però també altres 
àrees, que han fet possible 
novament i treballant junts un 
gran Saló de la Infància”. 
  

documentació (escriptures, 
documents empresarials i do-
cuments personals, entre d’al-
tres) per tal de suposadament 
realitzar un estudi previ a la 
concessió del préstec. Aquest 
contacte es podia fer directa-
ment al despatx o mitjançant 
intermediaris els quals s’en-
carregaven de portar tots els 
documents a l’oficina.
En possessió de tota aquesta 
documentació i amb les dades 
personals dels clients, sol-
licitaven targetes de crèdit a 
nom de les víctimes i donaven 
adreces de diferents persones 
de l’entramat delictiu per al seu 
enviament. D’aquesta manera 
podien disposar d’elles i rea-
litzar diferents compres i des-
peses sense coneixement de 
les víctimes. Fins i tot, tenien 
pactat amb propietaris de ne-
gocis particulars el fet de pas-
sar aquestes targes pel seus 
datàfons i beneficiar-se pagant 
diners o adquirint productes 
a canvi d’un petit percentatge 
econòmic.
Els detinguts també llogaven 
vehicles que no tornaven i, fins 
i tot, havien comprat dos vehi-
cles finançant-lo amb les da-
des de les víctimes i falsificant 
documents.
La investigació va culminar 

el passat 12 de desembre 
amb la localització i detenció 
de la majoria dels membres 
d’aquesta associació il·lícita 
a les localitats de Sant Joan 
de Vilatorrada i Igualada. Als 
detinguts se’ls va traslladar a 
la comissària de Sant Boi de 
Llobregat per presentar-los 
davant de l’autoritat judicial 
competent.

Troben armes en un control 
a un vehicle a l’A-2
El dia 24 de desembre a l’A-2 
pk 573 Bruc, una patrulla de la 
Unitat de Seguretat Ciutadana 
dels Mossos d’Esquadra va 
veure un vehicle que circula-
va a una velocitat inadequada. 
Quan es va aturar el vehicle 
amb un sol ocupant, es van 
fer comprovacions amb el con-
ductor i li constaven nombro-
sos antecedents, entre ells per 
robatoris amb violència i per 
tinença il·lícita d’armes. 
Per aquesta raó es va escor-
collar el vehicle i sota la roda 
de recanvi es va trobar una 
arma de foc d’avantcàrrega, 
100 projectils, dos pots de 
pòlvora, paquets de càpsules 
detonadores, un jersei amb 
caputxa, un manual d’instruc-
cions de l’arma i un tiquet de 
compra del material d’un es-

tabliment d’Andorra. L’home 
també portava 600 euros, un 
bat de beisbol i un ganivet de 
cuina.
El fet de no disposar de lli-
cència d’armes va fer que es 
detingués per un presumpte 
delicte de Tinença Il·lícita d’Ar-
mes a Amador MS, 51 anys, 
nacionalitat espanyola, veí 
d’Esparreguera i amb nombro-
sos antecedents.
El detingut va passar a dis-
posició del jutjat en funcions 
de guàrdia d’Igualada, qui va 
decretar la seva llibertat amb 
càrrecs.  

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i 
l’empresa concessionària 
del servei de bus urbà, S.A. 
Masats Transports Generals, 
han acordat mantenir en un 
euro i mig el preu del bitllet 
senzill per aquest any 2013, 
tot i que la proposta de l’Auto-
ritat del Transport Metropolità 
(ATM) és de dos euros. 
Segons explica Jordi Pont, 
regidor d’Urbanisme i Mobi-
litat, “aquesta decisió la po-
dem prendre perquè el bitllet 
senzill és l’únic sobre el qual 
l’Ajuntament té plena capaci-
tat de decisió, ja que la resta 
de títols i abonaments són 
competència de l’ATM”. L’any 
2012, l’increment de preu del 
bitllet senzill proposat per la 
mateixa ATM va produir una 
forta davallada d’usuaris i, ja 
aleshores, consistori i empre-
sa, conscients que calia afa-
vorir l’ús del servei als pas-
satgers puntuals, van acordar 
tornar al preu de 2011, és a 
dir, als 1,45 euros per cada 
bitllet senzill. 
De cara a l’any que comença, 
s’ha decidit mantenir el preu, 
aplicant només l’increment 
de l’IVA que no es va adop-
tar el passat mes de setem-
bre i, per tant, el bitllet senzill 
de bus costa a Igualada 1,50 
euros.   

Sense servei de bus 
durant la cavalcada, 
demà dissabte
L’Ajuntament i Masats han 
acordat interrompre el servei 
de bus urbà durant la celebra-
ció de la Cavalcada de Reis 
d’aquest dissabte, 5 de gener. 
Tenint en compte la impossi-
bilitat dels anys precedents a 
l’hora d’oferir el servei normal 
a la zona centre de la ciutat, 
entre les 17:30h i les 21h, les 
línies LC1, LC2, LTM i LTV no 
circularan. Fins a les 17:30h i 
a partir de les 21h els autobu-
sos duran a terme els serveis 
habituals. 
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L’alcalde Marc Castells va presidir la segona trobada dels Ambaixadors d’Igualada.

L’adoberia de Cal 
Granotes va acollir 
la segona trobada 
dels Ambaixadors 
d’Igualada, la majoria 
joves igualadins -66- 
que viuen o treballen 
en molts països

La futura Escola 
d’Enginyeria 
d’Igualada del Pla 
de la Massa, en 
imatges

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El passat dijous, l’Ajunta-
ment va oferir a l’adoberia de 
Cal Granotes una recepció 
al que anomena “Ambaixa-
dors d’Igualada”, és a dir, tots 
aquells igualadins que treba-
llen o estudien fora de les nos-
tres fronteres. Aquesta vegada 
tenia lloc la segona trobada 
d’aquestes característiques, 
i s’ha pogut observar  com 
ha crescut el nombre de per-
sones que opten per provar 
sort en altres països, sobretot 
joves. S’ha ampliat el nombre 
d’aquest col·lectiu fins als 66  
integrants.
L’alcalde Marc Castells, que 
va presidir l’acte acompanyat 
d’una bona colla de regidors 
del govern municipal, explica-
va que els “ambaixadors” són 
“els grans prescriptors i els 
principals venedors de la mar-
ca Igualada arreu del món”. 
Per això, deoa, “ens feu sentir 
molt i molt orgullosos”. Actu-
alment hi ha igualadins esta-
blerts en indrets tan variats 
com Alemanya, França, Itàlia, 
el Vaticà, Suècia, el Regne 
Unit, Dinamarca, Holanda, 
Mèxic, Guatemala, Jamaica, 
Nicaragua, el Perú, el Para-
guai, Brasil, Egipte, Etiòpia o 
la Xina. 
Castells va explicar que el fet 
que l’acte tingués lloc a l’ado-
beria de “Cal Granotes” no era 
casual. “Fa algun temps vaig 
llegir un llibre on s’explica que 
un igualadí que va anar a llui-
tar a Jerusalem en una de les 
Creuades, va establir amistat 
amb un jueu que era molt co-
neixedor dels curtits... El va 
convidar a venir a Igualada i 
ens va ajudar molt a millorar 
aquesta indústria. Els seus co-
neixements van ser crucials. 
D’alguna manera, vosaltres 
també esteu lluny d’Igualada 
millorar els vostres coneixe-
ments, i el millor per a nosal-
tres seria que algun dia tor-
nessiu per compartir-los amb 
Igualada”. 
A l’acte de dijous passat 
s’hi van aplegar una vintena 
d’aquests Ambaixadors, que 
han tornat a Igualada per dates 
nadalenques. En són un bon 
exemple l’Albert Vilella, bioin-
formàtic resident a Cambridge, 
el Xavier Pons, enginyer de 
Telecomunicacions establert 
prop de París, la Jordina Sa-
les, investigadora d’arqueolo-
gia cristiana a Roma, el Pere 

Gairebé setanta igualadins treballen o estudien fora 
de les nostres fronteres, la majoria en països europeus

Urbon, enginyer informàtic que 
treballa a Berlin, o la Georgina 
Balcells, que forma part d’un 
laboratori antidopatge a Lon-
dres, entre molts altres.  
Al costat dels Ambaixadors 
més veterans, però, aquest 
any s’han estrenat a la tro-
bada alguns altres que han 
rebut el diploma que els reco-

neix aquesta condició. És el 
cas, per exemple, de Guillem 
Carles, investigador de visió 
computacional a la Universi-
tat de Glasgow, Anna Planas, 
que treballa al Centre Cata-
là de Colònia, Carlota Martí, 
que duu a terme una beca 
d’ACC10 a Brussel·les, o Toni 
Montes, responsable en una 
empresa de logística a Arles 
que ofereix serveis a una im-
portant companyia francesa de 
material esportiu. Tots ells van 
explicar la seva experiència 
lluny de casa i quina és la si-
tuació i la manera de viure als 
seus respectius països. 
Per a cloure l’esdeveniment, 
l’alcalde els va fer partícips 
dels projectes de ciutat que 
hi ha actualment en marxa a 

Igualada. Des del centre de 
simulació en l’àmbit de la sa-
lut 4D Health, actualment en 
construcció, a la futura nova 
escola d’enginyeria, passant 
per totes les iniciatives que 
formen part del projecte de 
Capital Europea de la Pell de 
Qualitat, com la càtedra en 
innovació de la pell o la futu-
ra seu que acollirà l’adoberia 
Bella. 
Tots ells van quedar emplaçats 
a mantenir el contacte a través 
de la pàgina de Facebook dels 
Ambaixadors d’Igualada.  

L’Ajuntament va 
escollir l’adoberia tot 
recordant que va 
ser un jueu que va 
conèixer un igualadí 
a Terra Santa qui va 
ajudar a fer dels 
curtits un referent 
per a Igualada

Una vintena d’igualadins expatriats van ser a l’acte, que es va fer dijous passat al vespre. 

Una de les sorpreses de l’ac-
te va ser un vídeo que per-
metia veure, de forma virtual 
i en tres dimensions, la futura 
nova seu de l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada al Pla de 
la Massa, edifici universitari 
que començarà a construir-
se aquest any. 
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“La moda en maquillatge 
evoca el glamour de Hollywood”

Olga Jiménez, Empresaria Sènior Executiva Elit de Mary Kay

Aquesta temporada d’hivern 
els rostres s’inunden de la so-
fisticació i el glamour de Ho-
llywood.
Els criteris dels experts de 
Mary Kay són el punt de refe-
rència i les millors publicacions 
de moda se n’han fet ressò 
com a tendència a seguir en 
maquillatge. L’elegància de 
la dècada dels anys 50 es 
barreja amb tocs actuals que 
busquen una bellesa dolça i 
a la vegada atrevida, discreta, 
però amb un punt de color que 
aporti alegria. 
Els colors de moda són el fúc-
sia i el vermell radiant. Porta’ls 
en llavis i ungles, sempre en 
textures ultra brillants com les 
dels nous esmalts i gloss co-
lor intens de MaryKay. Per als 
ulls la clau es troba en la pale-
ta monocromàtica “Hollywood 
Mystique” by MaryKay. 
Aquesta paleta pot utilitzar-se 
combinant els seus 4 tons com 
a ombres d’ulls o tots barrejats 
com a coloret. Podràs utilitzar 
el to vainilla sota la cella o a 
tota la parpella, el rosa pal a 
la parpella mòbil, el magrana 
a l’arcada i el to cafè a l’últim 
extrem de la parpella mòbil per 
crear profunditat. Per delinear 
atreveix-te amb el negre intens 
emmarcant tot l’ull i després di-
fumina amb la brotxa MaryKay 
especial per un efecte “smo-
key eyes”. 
Recorda que la fragància és 
l’estela de l’ànima i que avui en 
dia es pot utilitzar a qualsevol 
zona del cos o als cabells. La 

Si ets emprenedora, t’agrada la gent 
i el món de la bellesa i vols obtenir 
ingressos extres o una carrera sòlida 
com a executiva del món de la imat-
ge, pregunta sobre l’oportunitat de 
formar-te i treballar com a consul-
tora de bellesa amb una dedicació a 
partir de dues hores setmanals

fragància de la temporada de 
moda és “Dance to Life”, ins-
pirada en una dona que balla 
al seu propi ritme i no al ritme 
que marquen els altres, com 
ho fan les consultores de belle-
sa independents i les clientes 
de MaryKay. Es tracta d’una 

fragància floral amb un envàs 
que evoca una dona vestida 
de gala i que s’acompanya 
d’una loció amb reflexos dau-
rats per al cos. 
A MaryKay volem que siguis 
una experta en la teva pròpia 
bellesa. Et convidem a dema-

Classes de cura de la pell i maquillatge, 
per l’equip liderat per Olga Jiménez

nar hora per la teva classe 
gratuïta i una professional 
et guiarà mentre tu matei-
xa aprens a cuidar-te i ma-
quillar-te com una experta. 
Atrau totes les mirades 
amb MaryKay! 
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Una clienta, participant a la campanya en un dels comerços associats.

Tot a punt per a l’inici de les rebaixes 
d’hivern, a partir del dia 7 de gener

La campanya de Nadal d’Igualada Comerç 
rep una bona acollida entre els clients
REDACCIÓ / LA VEU

Són molts ja els clients dels 
establiments d’Igualada Co-
merç que ja han penjat les fo-
tos de les seves compres en 
les xarxes socials de Twitter i 
Instagram, tot participant a la 
campanya de Nadal de l’en-
titat. De fet, ja es poden con-
sultar desenes de fotografies 
entrant als perfils d’Igualada 
Comerç (@igualadacomerc) al 
Twitter i al Instagram. 
Tots aquests concursants 
han fet una foto a l’interior de 
la botiga amb el producte, o 
servei adquirit, i han escrit un 
comentari explicant què s’han 
comprat, tot penjant-ho tot al 
hastag #ViuNadalAIgualada. 
Aquest hastag serveix tant 
per Twitter com per Instagram. 
Des d’Igualada Comerç es re-
comana que en la foto també 
es vegi la persona concursant.
Són diferents productes, i per 
tant, els sectors comercials 
que hi estan exposats, cotxes, 
llibres, roba, complements. 
Recordem que hi poden parti-
cipar totes aquelles persones 
que facin una compra en qual-
sevol de les botigues d’Igua-
lada Comerç durant aquestes 
festes de Nadal. La foto es pot 
fer des de l’interior de les boti-
gues on s’hagi adquirit el pro-
ducte, o servei, o un cop s’hagi 
arribat a casa. En tot cas, fer-
ho des de la botiga donarà a 
l’usuari més opcions de gua-
nyar el premi. En el cas que un 
usuari pengi una foto des d’un 
altre lloc, haurà d’aparèixer en 
la foto una prova que aquell re-
gal s’ha comprat en una botiga 
d’Igualada (ja sigui utilitzant 
una bossa o qualsevol altre 
element).
Com que el sorteig entre totes 
les persones participants, un 
cop acabada la temporada na-
dalenca, es realitzarà el proper 
dilluns, dia 7 de gener, encara 
n’hi força temps, més de deu 
dies perquè els clients d’Igua-
lada Comerç pengin les seves 
fotos. 
Igualada Comerç és conscient 
que els millors ambaixadors 
del comerç local són els pro-
pis igualadins i anoiencs, que 
amb les seves fotos i opinions 
poden donar a conèixer les 
virtuts dels comerços d’Iguala-
da a tot el món. Igualada Co-
merç vol que siguin els propis 
clients els qui expliquin, des 
del seu punt de vista, com és 
l’experiència de comprar a la 

capital de l’Anoia. És per això 
que aquesta campanya premi-
arà a totes aquelles persones 
que promocionin les botigues 
d’Igualada a través d’aquestes 
dues Xarxes Socials. 
Igualada Comerç ha penjat 
en la seva pàgina web www.
igualadacomerç.cat la relació 
actualitzada de tots els parti-
cipants amb la data de 31 de 
desembre de 2012, amb ob-
jectiu de què els interessats 
puguin comprovar que tot està 
en ordre amb les seves partici-

pacions.  

La Botiga al Carrer 
d’Hivern, el 2 de març
D’altra banda, Igualada Co-
merç informa que la propera 
edició de la Botiga al Car-
rer, l’edició d’hivern, es farà 
el dissabte, dia dos de març. 
Properament es donaran més 
detalls i informació en respec-
te d’aquesta popular iniciativa 
amb la que es tancaran simbò-
licament les rebaixes d’hivern. 

Acabem d’encetar un any que 
molts analistes veuen com la 
continuació de la pendent. Es 
seguiran tancant empreses. 
Creixerà l’atur i la pobresa. La 
classe mitjana serà més i més 
petita. El nivell de vida de la im-
mensa majoria dels ciutadans 
disminuirà, ja sigui per reduc-
ció del seu salari, de les pres-
tacions socials o per la pressió 
dels impostos. No se n’esca-
paran tampoc les famílies aco-
modades, per poder mantenir 
el seu patrimoni. Serà un any 
difícil per a tothom.
I és que malgrat el que ens 
expliquen, no s’ha esvaït el 
risc de la desaparició de l’eu-
ro, sigui per la sortida d’Es-
panya o per la d’Alemanya. 
Avui, tots dos escenaris són 
possibles, però no probables. 
Però no una quimera. Caldrà 
veure com es resolen els pro-
blemes de fons, en especial 
l’estabilitat social i la concreció 
d’aquest concepte “més Euro-
pa”. Ja veiem com l’executiu 
espanyol es resisteix a perdre 
sobirania i retarda el rescat, 
fent actuacions que fora d’ací 
ningú entén, ni comparteix. 
Mentre els diners van a pous 
sense fons, propers al poder, 
siguin de dretes o esquerres. 
Per això és probable que al-
guns decideixin continuar te-
nint els seus diners en euros, 
però fora del país, preservar 
part del seu capital en dòlars o 
francs suïssos o adquirir habi-
tatges ben situats i a bon preu. 
I són prudents perquè veuen 
com va tot. Com Rodolfo Mar-
tin Villa (78 anys i greus proble-
mes de vista) és un conseller 
de la SAREB. Com també Luís 
Sánchez Merlo, segons els 
que el lloen, gran artífex de la 
transició. Tothom es pregunta 
per la seva capacitació finan-
cera i d’immobiliària. Com Fe-
lipe González es conseller de 
Gas Natural, o que l’ex esposa 
de Rodrigo Rato dirigeix Para-
dores. La llista es faria intermi-
nable. Polítics reconvertits en 
prohoms que no veuen res, 
ni diuen entendre un borrall, 
quan exploten els afers, siguin 
a Bankia o al Palau de la Mú-
sica.
Però no els cau la cara de ver-
gonya, ni dimiteixen. Seguei-
xen cobrant, sigui d’una cosa 
o un altra, perquè el pas per la 
política els incapacita per qual-

PERE PRAT

sevol altra cosa de profit. No-
més els queden els contactes 
i el telèfon, que fan servir per 
demanar favors i serveis que 
es cobren amb comissions o 
adjudicacions d’alguna priva-
tització en condicions avantat-
joses. 
La combinació de retallades 
en la despesa pública, pujades 
d’impostos i escassetat de 
crèdit fa impossible una recu-
peració de l’economia basada 
en la demanda interna. Amb el 
procés de reducció de salaris, 
marges de beneficis i preus no 
n’hi haurà prou per augmen-
tar la competitivitat que facin 
de les exportacions un potent 
motor econòmic. Tampoc no 
s’incrementarà de forma sufi-
cient la demanda del conjunt 
de la zona euro si no es de-
precia de manera substancial 
la moneda única, cosa que no 
és precisament el que demana 
a Alemanya. Tot i que també 
pot patir una desacceleració 
econòmica, no es probable 
que canviï gran cosa. Merkel 
contínua disposant d’un ampli 
avantatge sobre Steinbürk, el 
candidat del SPD. I ella ha do-
nat mostres sobrades de tena-
citat i persistència en les seves 
conviccions. 
No hi ha gaires elements per 
l’optimisme. És gairebé segur 
que les mesures adoptades 
per sortir de la crisi facin que el 
2013 sigui per al nostre país un 
any fins i tot pitjor que qualse-
vol altra dels que s’han viscut 
recentment. Però sobre el futur 
no hi ha res escrit. Sabem de 
les dificultats, però també del 
valor i qualitats d’una ciutada-
nia que al llarg de la història 
s’ha enfrontat a més dificultats 
que les que ara té. I sempre ho 
ha fet amb determinació i co-
ratge.
El President Mas ha demanat 
a la ciutadania que tothom 
treballi per aconseguir-ho. Ni 
hi ha projecta nacional sense 
projecte social, ni tampoc a 
l’inrevés. Tothom s’ha d’esfor-
çar a millorar el nostre entorn 
en el que ens sigui possible. Si 
cal, demanant responsabilitats 
a qui ens representen. Perquè 
sols amb l’exigència i amb la 
seriositat es podrà aconseguir 
la victòria. Encara que no sigui 
en el proper any. Perquè mai 
es cull l’endemà de sembrar.

2013, un any 
problemàtic

Les rebaixes d’hivern s’inicia-
ran el 7 de gener i finalitzen 
el 6 de març per a 40.000 co-
merços d’arreu de Catalunya. 
A més, el primer diumenge de 
la campanya, el 13 de gener, 
els establiments podran obrir 
les portes dins dels festius au-
toritzats d’obertura comercial 
per al 2013.
La Direcció General de Co-
merç realitza des de principis 
de desembre, i fins a finals del 
mes de març d’aquest any, 
actuacions informatives en 

les empreses més represen-
tatives dels eixos comercials 
dels municipis, establiments 
de centres comercials, i a una 
mostra significativa d’establi-
ments individuals. L’objectiu 
de les actuacions és informar 
del període legal de rebai-
xes i de la seva normativa i, 
comprovar el seu compliment. 
Durant el passat mes de de-
sembre es van realitzar prop 
de 5.000 actuacions informa-
tives.



Jordi Aymamí, amb Anna Asensio i Jaume Palací.

REDACCIÓ / LA VEU

La nova Directora d’Àrea de 
Negoci de “la Caixa” a l’Ano-
ia-aix Llobregat Nord, Anna 
Asensio, i el Director Gerent 
d’APINAS, Jordi Aymamí, van 
acordar recentment una nova 
col·laboració entre les dues 
entitats, amb la presència de 
Jaume Palací, director de l’ofi-
cina principal de “la Caixa” a 
Igualada.
APINAS va presentar un pro-
jecte a l’Obra Social “la Caixa” 
per a renovar l’equipament in-
formàtic i el mobiliari del SAIC 
(Servei d’Atenció i Consulta) 
ubicat al Passeig Verdaguer 
55 d’Igualada, servei que dona 
cobertura i atenció a infants de 
més de sis anys, adolescents 
i adults. També es col·laborarà 
en la compra de petits electro-
domèstics per a la residència 
Els Prats de Rei, que acull a 
54 usuaris afectats amb greus 
discapacitats psíquiques.
L’Obra Social “la Caixa” col·
laborarà amb aquesta entitat 

Nova programació 
a l’Equipament 
Cívic Polivalent 
Anoia del barri de 
Montserrat

L’Obra Social de “la Caixa” col·laborarà amb Apinas 
finançant diversos projectes amb 15.500 euros

amb un ajut de 15.500 euros.
L’Associació de pares igua-
ladins de nens i adolescents 
subdotats (APINAS) és una 
associació sense ànim de lu-
cre creada el 1967 per pares, 
familiars i professionals. Va 
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començar la seva activitat amb 
la creació d’una escola d’edu-
cació especial per a Igualada, 
arribant a tenir avui en dia més 
de 600 usuaris de 0 a 21 anys 
de tota la comarca en esco-
les, esplais, residències, etc..., 

molts d’ells provinents d’altres 
associacions que treballen 
amb discapacitats a l’Anoia.
“la Caixa” mantindrà el pres-
supost de l’Obra Social en 500 
milions d’euros per l’any 2012, 
la mateixa dotació dels darrers 
4 anys. Aquesta quantitat situa 
a l’Obra Social “la Caixa” com 
la primera fundació privada 
d’Espanya i una de les més 
importants del món.
Un any més, la prioritat serà 
l’atenció a les principals ne-
cessitats dels ciutadans amb 
el desenvolupament de pro-
grames socials i assistencials, 
als quals es dedicarà el 66,3% 
del pressupost (331,5 milions 
d’euros). L’apartat cultural aca-
pararà el 13,8% de la inversió 
(69 milions); els programes de 
Ciència, Investigació i Medi 
ambient suposaran el 13,5% 
(67,6 milions) i el suport a 
l’educació i formació, el 6,4% 
(31,9 milions) d’euros.

Ja ha sortit el programa de 
mà de la nova proposta del 
l’Equipament Cívic Poliva-
lent de l’Anoia, Casal Cívic 
Montserrat, Casal de la Gent 
Gran, per als mesos de gener 
a juny del 2013.
Totes les persones que es-
tiguin interessades poden 
passar per l’equipament, c/ 
Orquídies, 7, d’Igualada a 
recollir·lo. També el podreu 
trobar als diversos punts d’in-
formació de la ciutat.
Les inscripcions es faran a 
partir del 15 de gener.
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Treballs al carrer Sebastià Artès, a principis del 2012.

IGUALADA / LA VEU

El departament d’Entorn i 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
d’Igualada ha rebut durant 
l’any 2012 un total de 3.033 in-
cidències dirigides a la Brigada 
Municipal d’Obres i relaciona-
des amb trasllats de materi-
al, lampisteria, petites obres i 
arranjaments, pintura o jardi-
neria en edificis municipals i 
via pública. Unes altres 1.200 
incidències, a més, han estat 
relacionades amb la neteja i 
la gestió de residus i, per tant, 
han estat traslladades i resol-
tes per l’empresa concessio-
nària FCC. Com a conseqüèn-
cia d’aquestes incidències, el 
consistori ha dut a terme, se-
gons explica el tinent d’alcalde 
d’Entorn, Josep Miserachs, 
“més de tres mil accions de 
manteniment a la via pública, 
les zones verdes i els edificis 
municipals, donant també su-
port logístic a la ciutadania i les 
entitats en l’organització d’es-
deveniments”. Per això, afirma 
que “cal que la gent sigui cons-
cient de tot el que requereix 
mantenir en bones condicions 
una ciutat de 40.000 habitants 
i, en conseqüència, tots hi col·
laborem sent cívics, respectu-
osos, no trencant ni malmetent 
res i, sobretot, sent proactius 
i informant l’Ajuntament de 
qualsevol anomalia, actitud 

El PSC Anoia es 
posiciona a favor de 
la justícia gratuïta i 
la garantia juvenil

L’Ajuntament va fer durant el 2012 més de tres mil 
accions de manteniment a la via pública

reprovable o mancança que 
detectem”. 
Aquest departament ha re-
but 115 queixes, de les quals 
92 han estat processades i 
contestades, i 23 es troben 
ara mateix en tràmit. Aquesta 
mateixa àrea ha concedit 152 
autoritzacions per activitats al 
carrer i ha gestionat 147 sol·
licituds de material, com ara 
carpes o tanques, demanades 
per entitats i col·lectius de la 
ciutat. 
 
Accions a la via pública 
Durant l’any 2012 ha calgut dur 
a terme accions profundes en 

la xarxa de clavegueram, que 
presentava un important dèfi-
cit de manteniment. Igualada 
compta amb 90 quilòmetres de 
clavegueres en el seu subsòl 
i, en aquests dotze mesos s’hi 
ha fet 84 actuacions, desta-
cant, per exemple, les menors 
als carrers Sant Carles o Ca-
laf, els arranjaments d’urgèn-
cia als carrers de Joaquima 
Vedruna, Lleida o Badalona, i 
les dues noves clavegueres a 
Sebastià Artés i Mare de Déu 
d’Àfrica. Aquestes s’han vist 
completades, a més, amb 110 
hores dedicades a la neteja 
d’embornals. Dels 1.000 em-
bornals que hi ha a la ciutat, es 
prioritzen aquells en les zones 
amb més acumulació d’aigua 
en cas de pluja. 
La Brigada ha executat també 
un total de 90 accions de pintu-
ra viària (passos de vianants, 
senyalització a la calçada i zo-
nes d’aparcament especial), 
84 actuacions de reparació a 
la calçada (forats i esquerdes 
al paviment) i 173 actuacions 
de senyalització vertical. S’han 
reposat, a més, 61 pilones 
malmeses, s’han efectuat 230 
arranjaments de voreres i s’ha 
dut a terme el manteniment i 
reparacions necessàries en 
els 8.500 fanals i punts de llum 
de tota la ciutat. 

Zones verdes 
i mobiliari públic 
Miserachs explica que “Iguala-
da compta amb pràcticament 
un milió de metres quadrats 
de zones verdes, el 12% de la 
superfície de la ciutat i l’equi-
valent a deu camps de futbol, 
i això requereix molta feina al 
llarg de l’any”. La capital de 
l’Anoia compta amb 30.000 
arbres, dels quals enguany se 
n’han podat més de 1.000 i, a 
més, s’han dut a terme prop de 
3.000 accions de manteniment 
de la brigada de jardineria i 
dels serveis del TAC en les di-
ferents zones verdes, tasques 
que han suposat en total unes 
75.000 hores de treball. 
A banda, s’han instal·lat noves 
jardineres en diferents vies del 
centre –Travessia  de Sant Se-
bastià, Passatge Forn, Capità 
Galí i carrer de l’Argent–, s’han 
renovat els bancs de la plaça 
del Rei, la plaça Pius XII i la 
plaça del Bruc, s’han substituït 
seixanta papereres malmeses 
i s’han reposat també 46 con-
tenidors dels 1.106 que hi ha a 
la ciutat, bàsicament cremats a 
causa d’accions incíviques. El 
cost de cada contenidor substi-
tuït, recorda Miserachs, “és de 
prop de 1.000 euros”. Afegeix 
finalment que “la brigada i tots 
els serveis municipals duen a 
terme una tasca lloable”. 
 

En total, hi ha hagut 3.032 incidències i actuacions de l’Ajuntament en carrers i places.

El dia 20 de desembre el 
PSC·Anoia va celebrar el 
seu Consell de Federació per 
tal d’analitzar els resultats de 
les últimes eleccions al Par-
lament, i plantejar la feina a 
realitzar els pròxims mesos. 
De l’anàlisi en va sortir que 
“han estat uns resultats dife-
rents, amb important dava-
llada de posicions en alguns 
municipis, però que amb mu-
nicipis que s’han mantingut 
inclús pujat. Amb tot, això no 
amaga que el projecte socia-
lista necessita una renovació 
d’idees, formes i persones. 
I que aquesta feina estarà 
condicionat també a les lí-
nies marcades per l’execu-
tiva nacional del PSC, amb 
la qual hem de treballar per 
aconseguir que tornem a ser 
una alternativa creïble i la 
força majoritària del progrés 
català”. El PSC Anoia va 
aprovar per amplíssima ma-
joria tres resolucions:
· A favor de la justícia gra-
tuïta i en contra del projecte 
de taxes judicial impulsat pel 
govern espanyol.
· A favor del model d’Im-
mersió lingüística existent a 
l’educació catalana per tal 
d’evitar guetos i divisions 
d’alumnes per llengua.
· A favor del projecte europeu 
“Garantia juvenil”, impulsat 
pels socialistes europeus, 
que vol donar oportunitats la-
borals i formatives als joves 
europeus.
També, es va escollir un nou 
representant del PSC·Anoia 
al Consell Nacional, essent 
escollit per àmplia majoria a 
Carles Majoral. Al final hi va 
haver un minut de silenci pel 
traspàs del militant de Mas-
quefa Alfons Amorós, molt 
actiu i lluitador incansable.
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Conca d’Òdena
12 persones a Montbui en 
un taller de promoció

Anoia Sud
Cremen el cotxe del sogre del 
regidor de CiU a Vallbona
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El Consell Comarcal continua retallant sous i 
càrrecs, un 44% en els darrers cinc anys
ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Anoia 
reduirà el 2013 la despesa en 
estructura política en un 34% 
respecte aquest 2012 i fins 
en un 44% en relació al 2007, 
l’any en què va començar la 
crisi. En números absoluts 
aquesta mesura es traduirà en 
una reducció de 123.400 euros 
l’any que ve.
Aquest estalvi s’aconseguirà 
amb l’aplicació de diverses 
mesures d’austeritat. D’una 
banda, la supressió dels dos 
càrrecs de confiança. D’altra 
banda, la rebaixa del sou del 
president del Consell, que se 
sumarà a la renúncia que ja ha 
fet aquest mateix 2012 a per-
cebre la paga extraordinària 
de Nadal. I, en tercer lloc, la re-
ducció de les indemnitzacions 
que perceben els consellers. 
Aquestes es rebaixen d’acord 
al grau de responsabilitat: 
s’aplica una retallada major en 
les indemnitzacions per assis-
tir a òrgans de caràcter consul-
tiu com la Junta de Portaveus 
i les comissions informatives 
-aquestes darreres es deixen 
de cobrar-, i una reducció me-
nor per l’assistència a òrgans 

Alta Anoia
Interès pels primers resultats 
del projecte Memoral03

Ple del Consell Comarcal.

executius com els Plens i la 
Junta de Govern. També es 
rebaixen les aportacions als 
grups comarcals.
Les noves assignacions es 
van aprovar en el darrer ple 
municipal amb els vots a fa-
vor de l’equip de govern (Con-
vergència i Unió i Esquerra), i 
les abstencions dels grups de 
l’oposició: PSC, PP, ICV i PxC.
La reducció del cost polític del 
Consell Comarcal es fa amb 
l’objectiu de poder mantenir la 
cartera de serveis que la ins-
titució ofereix als ajuntaments 
i els ciutadans, i al mateix 
temps garantir la continuïtat de 
la plantilla.

Onze milions d’euros de 
pressupost pel 2013
De fet, la reducció de la des-
pesa política és, percentual-
ment, la rebaixa més gran d’un 
pressupost per al 2013 que 
destaca per ser realista, rigo-
rós i auster, i que se situa en 
11.209.698,02 euros. 
Davant l’actual situació de greu 
crisi econòmica, el pressupost 
del Consell Comarcal de l’Ano-
ia per al 2013 incrementa nota-
blement la partida destinada a 

Promoció Econòmica i Ocupa-
ció, i consolida la forta aposta 
pel Benestar Social conscient 
de les dificultats que travessen 
moltes famílies.
D’aquesta manera, preveu 
destinar fins a 2.000.707,76 
euros a impulsar actuacions 
de foment de l’economia i l’em-
prenedoria i a accions forma-
tives.
A més, en l’àmbit de la Promo-
ció Econòmica aquest 2013 
també s’enllestirà la construc-
ció del Campus Motor Anoia.  
Aquest centre de formació es-
pecialitzada i de serveis per a 
les empreses que es fa a Cas-

tellolí compta amb una impor-
tant inversió de 3.666.667 eu-
ros que ja estava contemplada 
en els pressupostos del 2011 i 
el 2012.
D’altra banda, el Consell des-
tinarà 1.396.855,60 euros a 
serveis socials bàsics. Tam-
bé aportarà 309.284 euros a 
l’Equip d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència, 140.365,25 al 
transport adaptat de persones 
amb mobilitat reduïda, 116.450 
euros a polítiques d’igualtat de 
gènere, i 95.069,05 euros al 
Pla Territorial de Ciutadania i 
Immigració. En total el capítol 
de polítiques socials puja a 

2.058.023,9 euros.
Pel que fa a la resta d’àrees 
destaquen els 3.143.251,59 
euros d’Educació (que inclou 
la gestió dels serveis de trans-
port i menjador escolars) i els 
2.456.010 euros destinats a 
Medi Ambient (amb accions 
com la recollida de residus a la 
comarca i la gestió de la planta 
de compostatge).
El pressupost es va aprovar 
amb els vots a favor de l’equip 
de govern (Convergència i 
Unió i Esquerra), els vots con-
traris del PSC i PxC i les abs-
tencions del PP i ICV.

Catorze entitats de l’Anoia rebran 12.000 euros d’ajuts 
del Consell Comarcal pels seus projectes 
ANOIA / LA VEU

Catorze entitats es repartiran 
els 12.000 euros de la con-
vocatòria de subvencions del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Aquest 2012 el Consell va fer 
un esforç suplementari per re-
cuperar aquests ajuts i, així, 
donar suport a les entitats i els 
particulars que al llarg de tot 
l’any treballen desinteressada-
ment per a la comarca i la seva 
promoció.
La convocatòria ha subvenci-
onat activitats d’entitats i parti-
culars que durant el 2012 han 
contribuït a fomentar la cultu-
ra, el turisme, la promoció eco-
nòmica i social i l’esport a la 
comarca. Els ajuts cobreixen 
com a màxim el 50% del pro-
jecte, amb el límit d’un projecte 

subvencionat per candidat.

Relació d’entitats 
beneficiades amb els ajuts
Algunes de les entitats que 
han resultat beneficiàries són 
l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera (pel projecte ‘L’Ateneu, 
aixopluc d’entitats’), l’Asso-
ciació de Bastoners de Co-
pons (per reforçar la colla), 
l’Associació Catalana de Slot 
(pel Campionat d’Espanya 
d’aquesta especialitat), Arca-
di Manchón (pel Torneig de 
tennis puntuable per a l’ATP), 
l’Esbart Igualadí (pels Pasto-
rets), els Falcons de Cape-
llades (pel seu bateig) i els 
Moixiganguers d’Igualada (per 
la campanya ‘Amb les teves 
mans aixecarem Igualada’).

També han obtingut subven-
cions la Fundació la Tossa de 
Montbui (per l’Aplec del Ro-
ser), el Club Handbol Iguala-
da (per un projecte especial 
d’handbol), el CECI (per la 
cinquena jornada d’iniciació a 
la recerca), el Consell Esportiu 
de l’Anoia (pels Jocs esportius 
escolars de l’Anoia i la promo-
ció d’activitats de bases espor-
tives), el Ball de Sant Miquel 
i els Diables d’Igualada (per 
l’edició del llibre ‘El Ball de Di-
ables d’Igualada’), l’Associació 
Amics de la Música d’Hosta-
lets de Pierola (pel Concert 
Joves Intèrprets de l’Anoia), i 
l’ARMPA (pel seu projecte de 
sensibilització).
La convocatòria ha estat un 
èxit de participació, ja que hi 

han optat un total de 41 pro-
jectes dels àmbits cultural, so-
cial, esportiu, veïnal, popular i 
la promoció econòmica i turís-
tica, presentats per 35 associ-
acions i 5 particulars, fet que 
demostra la vitalitat del teixit 
associatiu de l’Anoia.
La resolució d’atorgament i de-
negació dels ajuts la va apro-
var el ple del Consell Comarcal 
en la darrera sessió de l’any, 
atenent la proposta formulada 
per l’òrgan col·legiat format pel 
President i els Vicepresidents 
de l’ens. Aquest òrgan va fer la 
proposta d’acord amb els infor-
mes previs que havien elabo-
rat els tècnics del Consell de 
les diverses àrees on incidien 
els projectes. 
Pel que fa a la valoració de 

les propostes aquesta vegada 
s’ha primat especialment que 
el projecte o activitat subvenci-
onada tingués un abast comar-
cal, amb repercussió notable 
en diversos municipis o en el 
conjunt de la comarca. 
També s’han tingut en compte 
altres criteris com, per exem-
ple, que el projecte comptés 
amb el suport d’altres entitats, 
que tingués perspectives de 
continuïtat, que representés la 
comarca fora del territori, que 
fos una activitat oberta o que 
propiciés la col·laboració entre 
diferents col·lectius, a més de 
la manca d’activitats similars 
a la comarca i la trajectòria 
col·lectiva o individual dels sol-
licitants.
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Patge Makalí.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Ràdio Nova ha adaptat la seva 
programació a les festes de 
Nadal. Els col·laboradors de 
la franja vespre es van anar 
fa uns dies aquesta setmana 
de l’audiència amb programes 
especials que han recollit en 
alguns casos el millor de l’any, 
i en altres, s’han avançat a les 
festes amb campanades inclo·
ses, com és el cas del progra·
ma De què parlem? Tots els 
programes de la franja vespre 
es reprendran a partir del dia 7 
de gener. 
D’altra banda, els serveis in·
formatius suspendran també 
l’emissió habitual fins el gener, 
però no oblideu que tenim una 

Ràdio Nova rebrà avui la 
visita del Patge Makalí 

cita especial el dia 4 al matí, 
amb la visita del Patge Makalí, 
que parlarà per la ràdio amb 
els infants. 

Dotze persones treballen a Montbui gràcies 
a un programa de col·laboració social
MONTBUI / LA VEU

Des del passat 27 de desem·
bre 12 persones han començat 
a treballar per a l’Ajuntament 
de Montbui en el marc d’un 
programa de Col·laboració 
Social promogut pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i en 
el qual l’ajuntament de Mont·
bui hi participa. Les 12 perso·
nes realitzen tasques d’atenció 
a la gent gran, i també fan el 
manteniment i neteja d’espais 
públics. 
Aquest nou col·lectiu presta 
els seus serveis a través d’un 
conveni de col·laboració mit·
jançant el qual aquestes per·
sones percebran un comple·
ment a la prestació que reben 
actualment. L’Ajuntament de 
Montbui ha optat per aquesta 
via per aconseguir que les per·
sones desocupades s’activin 
i assumeixin aquesta corres·
ponsabilitat cap a l’adminis·
tració, que tinguin més experi·
ència en tasques concretes, i 
que tot plegat els ajudi a trobar 
una feina en un futur més im·

mediat. Aquest projecte de col·
laboració social té un període 
de vigència de sis mesos.
En un altre ordre de coses, cal 
destacar que el Servei d’Ocu·
pació de Catalunya (SOC) 
ha concedit a l’ajuntament de 
Montbui una subvenció per 
posar en marxa el programa 
“Treball als Barris”, comple·
mentari del projecte de Llei 
de Barris vigent a Montbui. 
Aquest programa permetrà 
que durant aquest any 2013 
fins a 14 persones puguin es·
tar contractades durant sis me·
sos cadascuna.

De forma paral·lela a aquestes 
bones notícies, cal afegir que 
durant les properes setmanes 
s’incorporaran diferents per·
sones a treballar per al muni·
cipi en els “Plans d’Ocupació 
Municipals”, implementats a 
través de l’empresa munici·
pal Montbui Activa S.L. Amb 
aquests plans d’ocupació mu·
nicipals es vol afavorir l’ocu·
pabilitat de persones amb risc 
d’exclosió social. 
Les polítiques actives d’ocu·
pació es canalitzen a través 
l’empresa municipal Montbui 
Activa.

CONCA D’ÒDENA

Òdena prova una moció de rebuig a 
l’avantprojecte de la Llei Wert
ÒDENA / LA VEU

El passat dimecres 19 de de·
sembre, el ple de l’ajuntament 
d’Òdena va aprovar, per una·
nimitat, una moció de rebuig a 
l’avantprojecte de la Llei orgà·
nica de millora de la qualitat de 
l’educació.
La nova llei presentada pel mi·
nistre d’Educació del govern 
espanyol, José Ignacio Wert, 
representa un nou atac al sis·
tema educatiu català i al model 
d’immersió lingüística, que ha 
estat reconegut com un model 
d’èxit i que ha estat implantat 
amb un ampli suport social i 
polític a Catalunya.
Davant aquesta situació, 
l’Ajuntament d’Òdena consi·
dera que es fa necessària una 
resposta conjunta i contundent 
en defensa del model d’escola 
catalana, on el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha 
de continuar aplicant la Llei 
d’educació de Catalunya.
Per tot això, la moció manifes·
ta el rebuig a la reforma de la 
llei d’educació del govern de 
l’Estat, manifesta el compro·
mís i suport al sistema d’im·

mersió lingüística, reprovar 
l’actuació del govern espanyol 
i especialment el ministre Wert 
i declarar·lo persona non·grata 
al municipi d’Òdena i demanar 
la retirada immediat de l’avant·
projecte de llei.
Finalment expressa el suport 
a la comunitat educativa que 

s’ha mostrat contrària a les in·
gerències del govern de l’Estat 
vers el model d’escola catala·
na i d’immersió lingüística i fer 
una crida a sumar·se a les mo·
bilitzacions promogudes per 
somescola.cat i pel conjunt del 
teixit educatiu, social, polític i 
cultural d’arreu del país.

Ple municipal a Òdena.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Sant Silvestre d’enguany va 
aplegar 578 participants, su·
perant totes les expectatives i 
qualsevol previsió. L’ambient 
era de festa, la tarda de cap 
d’any, al centre de Vilanova del 
Camí. Corredors i corredores 
d’arreu de la comarca s’hi van 
aplegar, un any més, fidels a la 
cita esportiva. I és que amb els 
anys, la Sant Silvestre de Vila·
nova del Camí, s’ha convertint 
en un clàssic que resulta tam·
bé un gran atractiu que omple 
els carrers de vilanovins i fo·
ranis que no es volen perdre 
l’espectacle esportiu.
Aquest any l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, a través 
del servei d’Esports i amb el 
suport del CAI, en previsió 
de la creixent participació va 
preveure una doble sortida. A 
dos quarts de sis, van sortir 
els participants de la cursa de 

578 participants a la Sant 
Silvestre de Vilanova

2.500 m, la majoria infantils i 
acompanyants, però també 
participants populars que van 
decidir prendre part en aques·
ta prova de manera no com·
petitiva per acomiadar l’any tot 
fent esport.
Àlex Salas, del Cornellà Atlè·
tic, va ser el guanyador en in·
fantil masculí (7’49”) per tercer 
any consecutiu. En alevins, 
la primera posició va ser per 
Abel Méndez del CAI. 
A la prova urbana de 5.000 m, 
aquest any Albert Moreno del 
Roger Roca Running amb un 
temps de 14’58” es va impo·
sar a la prova, després d’ha·
ver finalitzat com a segon en 
les dues darreres edicions. 
Marc Moreno, del CAI amb un 
temps de 15’12” i Joan Rosich 
de la UEC Anoia, que va atu·
rar el crono en 15’53”, van ser 
el segon i tercer classificats.

La cursa de Sant Silvestre, la darrera de l’any.



El pessebre vivent de la Pobla es va fer el dia 26 de desembre. Foto: Pep Ricart.

SUSANNA PUIGGRÒS / LA VEU

El dia de St.Esteve, els carrers 
del casc antic de La Pobla de 
Claramunt es van engalanar 
per donar cabuda a la vint-i-
vuitena edició del Pessebre 
Vivent del poble. 
El Pessebre va començar amb 
una representació d’un mer-
cat a la Plaça dels Jardinets. 
Seguidament, a la plaça de 
l’Església es va escenificar “El 
somni de Nadal”(novetat de 
l’edició anterior) acompanyada 
d’ una de les escenes estrella i 
amb més tradició del Pessebre 
de la Pobla: “Els Dimonis”. A 
continuació, el públic va conti-
nuar el seu recorregut pel nu-
cli antic  contemplant l’escena 
dels terrissaires i en arribar a 
la Plaça de la Vila va gaudir de 
la representació feta en clau 
d’humor d’una escena nova 
aquest any: “Buscant sostre” 
en la qual Josep i Maria dema-
naven aixopluc per passar la 
nit i  eren rebutjats de manera 
irònica.
Al carrer Major es va represen-
tar l’escena del forn i Cal Coca 
es va convertir, per unes hores, 
en un autèntic celler. A la Plaça 
de les Tres Fonts petits fusters 
i cistelleres treballaven acom-
panyats de música. Abans 
d’arribar a l’escena final,uns 
eixerits pastorets cantaven a la 
vora del foc. Per últim, els tres 
reis acompanyats per quatre 
patges, van arribar al Campa-
nar Vell de La Pobla,on es va 
escenificar el naixement, i on 
es va posar punt i final al Pes-
sebre Vivent d’enguany amb 
un petit castell de focs.
Al final de la segona repre-
sentació, la Comissió va oferir 
coca i xocolata als participants 
i al públic assistent.
Des de la Comissió organit-
zadora, afirmen que unes 700 

El pessebre vivent de la Pobla de 
Claramunt celebra la seva 28a edició

persones van veure el Pes-
sebre Vivent que, com cada 
any, va comptar amb dues re-
presentacions: una a les sis i 
l’altra a dos quarts de vuit del 
vespre. També afirmen que 
en l’edició d’aquest any  ha 
participat una cinquantena de 
nens. Destaquen, també, que 
la novetat d’aquesta edició va 
ser la música que es va enre-
gistrar de nou. Per això volen 
donar les gràcies a la  Sra. 
Marta Torres i al Sr. Frederic 
Marí que van col·laborar en 
aquesta tasca.També volen 
agrair la col·laboració de les 
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Detingut un home acusat de robar material 
d’una empresa de ceràmiques de Jorba
JORBA / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut a Fabio M.H., de 33 
anys, nacionalitat brasilera i 
veí de Barcelona, com a pre-
sumpte autor d’un robatori 
amb força a una empresa de 
ceràmiques de Jorba. Els fets 
es van produir entre els dies 11 
i 12 d’abril i el detingut es va 
endur eines, cablejat de coure 
de l’enllumenat, motors elèc-

trics, bateries i altres materials 
per valor de 172.000 euros. 
La detenció es va produir el 
19 de desembre a Igualada i 
al detingut li consten antece-
dents per fets similars. Des-
prés de prendre-li declaració, 
el detingut va quedar en lliber-
tat però s’haurà de presentar 
davant del jutge quan aquest li 
requereixi.

empreses Reciclatges Sabaté, 
Bolarin Cardús i Retolmania i 
de l’Ajuntament de La Pobla 
de Claramunt, sense deixar de 
banda l’ajuda de totes les per-
sones que no són de la Comis-
sió però que cada any hi col-
laboren ja sigui muntant,cedint 
algun espai, algun objecte...
La Comissió organitzadora fa, 
any rere any, que el Pessebre 
Vivent de La Pobla sigui tot un 
èxit i anima a la gent del poble 
a formar-ne part i a col·laborar 
amb un dels actes nadalencs 
amb més tradició del poble. 

51 persones desafien el fred 
a la Copa Nadal de la Pobla

CONCA D’ÒDENA

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Marc Tolosa i Ona Brunet van 
ser els dos guanyadors abso-
luts de la XLI Copa Nadal de 
Natació, que va tenir lloc el di-
marts 25 de desembre al mig-
dia a la Piscina Municipal de 
la Pobla de Claramunt. En la 
competició hi van participar 51 
nedadors i la va organitzar la 
regidoria d’Esports de l’Ajunta-
ment. La temperatura de l’ai-
gua era de vuit graus.
Marc Tolosa va fer un temps de 
12.20 i Ona Brunet, de 15.35. 
El primer classificat comarcal 
masculí va ser Gerard Gual, 
amb un temps de 12.21, i la 
primera classificada femenina, 
Aina Fitó, amb 15.36. Quant 
als guanyadors locals van ser 
David Sevilla, amb 13.87, i Ju-
dith Soteras, amb 20.27.
Com en altres edicions, es 
va obsequiar amb un bacallà 
el darrer classificat masculí i 
femení, que van ser, respec-
tivament, Xavi Oliva, amb un 
temps de 28.93, i Maria Pérez, 
amb un temps de 22.27. Tam-
bé es va premiar el nedador 
de més edat, que va ser Er-
nest Parcerisas, de 78 anys, i 
el més petit, que va ser Carla 
Perianes, de 7 anys.
El lliurament de copes va anar 

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Els Reis d’Orient arribaran, el 
dissabte 5 de gener a 2/4 de 7 
de la tarda, a l’Estació de Tren. 
Els patges ho faran en un vagó 
de tren i Melcior, Gaspar i Bal-
tasar, en unes carrosses. 
En arribar a l’estació, Ses Ma-
jestats i els patges seran re-
buts amb un pregó, a càrrec 
del pregoner reial, i els infants 
portaran fanalets. Tot seguit, 
començarà la cavalcada, que 
acabarà a la plaça de l’Ajun-

Cavalcada de Reis a la Pobla de Claramunt
tament, on es faran els discur-
sos. Després hi haurà coca i 
moscatell per a tothom. 
La recollida de paquets es farà 
al Teatre Jardí avui divendres 
4 de gener, de les 11 del matí 
a la 1 del migdia i de les 5 de 
la tarda a les 8 del vespre, i el 
dissabte, de les 10 del matí 
a la 1 del migdia. La tramesa 
de paquets és gratuïta i fora 
d’aquests horaris no s’ad-
metran regals. La cavalcada 
d’enguany compta amb la col-
laboració de l’empresa Stikets.
 

La Festa Innocent de la Pobla de Claramunt 
va aplegar 180 joves a l’Ateneu Gumersind Bisbal
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La Festa Innocent, que va or-
ganitzar l’Associació Juvenil 
Cal 18, va aplegar, el divendres 
28 de desembre, 180 joves a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal de 
la Pobla de Claramunt. Aques-
ta activitat era una novetat en 
l’agenda nadalenca d’enguany 
del municipi.
La música la va posar el DJ 
Roger Serra, de l’empresa 

Mon Produccions. A més de 
ballar, els cinquanta primers 
assistents que van arribar a la 
festa abans de la 1 del matina-
da van poder participar en un 
joc. 
Aquest consistia en què al en-
trar es donava una etiqueta 
amb un nom i cadascú havia 
de trobar l’altra persona que 
portava el mateix nom. Quan 
es trobaven havien d’anar a la 

barra i fer-se un petó i els re-
galaven un chupito. Hi va ha-
ver molts, però, que no es van 
atrevir.
Des de l’organització han fet 
una molt bona valoració de 
com va anar la festa, que va 
durar fins a 2/4 de 7 de la ma-
tinada. La iniciativa juvenil va 
comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

a càrrec de l’alcalde, Santi 
Broch, del regidor d’Esports, 
Juan Carlos Pérez, i d’altres 
regidors del Consistori po-
blatà. Un cop coneguts els 
guanyadors i feta l’entrega de 
trofeus es va sortejar, com ja 
és tradicional i obsequi de 
l’Ajuntament, un MP3 entre els 
nedadors menors de 16 anys, 
que li va tocar a Ona Brunet, 
i un televisor entre els partici-
pants majors de 16 anys i que 
va ser per a Marc Tolosa. Tam-
bé es va fer el sorteig d’una 
bossa, obsequi d’Esports Sa-
llés, i de dues webcams i dos 
barnussos, que van obsequiar 
CatalunyaCaixa.
Abans de la competició, a les 
12 del migdia, els nens i les 
nenes van fer cagar el tió. Una 
vuitantena d’infants van parti-
cipar en aquesta activitat. Tant 
els nedadors com els assis-
tents van poder veure un got 
de rom cremat i per als més 
petits, un got de xocolata. La 
XLI Copa Nadal de Natació 
va comptar amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
empreses i entitats bancàries 
de la Pobla i de la comarca. 

La Copa Nadal de la Pobla és ja un “clàssic” del dia de Nadal a l’Anoia.
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Els més grans de la Llacuna s’ho han passat 
d’allò més bé aquestes festes.

Saló de la Infància i pessebre vivent de Carme.

LLUÍS CAPELLADES / CASAL G.G.

El mes de novembre vam 
anar al poble del Perelló a 
visitar la Cooperativa on ela-
boren un exceŀlent l’oli d’oliva 
amb Denominació d’Origen 
Baix Ebre Montsià, i tot se-
guit una visita al Parc Eòlic 
de Les Colladetes, on una de 
les seves empleades ens va 
explicar el funcionament i la 
producció d’energia elèctrica 
neta i ecològica.
El mes de desembre la sor-
tida va ser la del pre-Nadal, 
aquesta va consistir en una 
visita al Museu de la Màgia 
de Santa Cristina d’Aro i un 
bon dinar Nadalenc al res-
taurant La Terrasa de Platja 
d’Aro, on a continuació vam 
fer una estona de ball.
Finalment tanquem les activi-
tats d’aquest any 2012 amb 
un esplèndid sopar servit pel 
Restaurant de Cal Tiquets, 
i festa fins la matinada. El 
sopar va ser presidit pel Sr. 
Josep Parera, Alcalde de La 
Llacuna, acompanyat de va-
ris membres del Consistori. 
La festa va estar amenitzada 
pel duet musical Joan i Josep, 
que amb la seva música ens 
van recordar la nostra joven-
tut. A les dotze varem gaudir 
dels raïms de la sort i el Sr. 
Alcalde va dir unes paraules 
per encoratjar-nos a fer front 
amb alegria els moments tan 
complicats que s’estan vivint. 
Per acabar la festa vam men-
jar xocolata amb melindros.
Ja podeu veure que aques-
ta formidable junta del Casal 
ens té molt ben acostumats 
, doncs cada acte que orga-
nitzen supera l’últim que han 
fet. En nom de tots us agra-
eixo aquesta dedicació tan 
entusiasta pel bon funciona-
ment del Casal. 

Tensió a Vallbona per l’incendi presumptament intencionat 
del cotxe del sogre del regidor de CiU Raül Parramon

CARME / LA VEU

Els dies 28, 29 i 30 de desem-
bre de 5 a  2/4 de 9 del vespre, 
com en anys anteriors el Casal 
de Carme i el Centre recreatiu 
i cultural, van acollir una nova 
edició del Saló de la Infància.
El grup de pares i mares que 
de manera desinteressada 
preparen el material necessari, 
planifiquen els diferents tallers 
i el material necessari pel gaudi 
dels infants del poble, ha fet un 
bon treball. El dos espais van 
estar plens de vitalitat tots tres 
dies. Amb la col·laboració de la 
regidoria d’Infància de l’Ajunta-
ment de Carme i del bar Enric 
es va incorporar algun joc nou 
que quedarà per a ús del Saló 
en properes edicions 
El Saló 2012 ha sigut un èxit 
de participació, havent-se ga-
rantit mitjançant el repartiment 
d’entrades gratuïtes d’un dia, 
que cap infant es quedés sen-
se participar del Saló. Aquesta 
és una iniciativa que per segon 
any es porta a terme. 

Pastorets a l’església 
Quan tocaven les 12 de la nit 
del 24 de desembre, a l’inte-
rior de l’església de Carme, 
sonaven les 12 campanades, 
seguides de la cançó popu-
lar “les dotze van tocant......”, 

preludi de la representació del 
“Petit Vailet”, obra teatralitzada 
per nens i nenes de Carme.
L’església a les fosques, dalt 
l’altar l’àngel anunciador, 
els fanalets dels infants que 
obren camí. Quan s’ence-
nen els llums, la cova amb la 
Verge Maria, Sant Josep i el 
Nen Jesús. L’obra comença 
amb la frase ja coneguda i 
memoritzada per tot el poble: 
“Divina troballa, damunt de 
la palla..........”  A partir d’aquí 
els diferents actors i actrius re-
citen els versets ben apresos 
i canten les melodies pròpies 
d’aquesta representació: El 
petit vailet, la pastora Caterina, 
el Rabadà, els àngels, i tots els 
pastors i pastores amb les se-
ves diferents auques. Al final, 
un cant nou, la cançó “M’agra-
da el Nadal” de Damaris Gela-
bert, cantada en grup per tots 
els nens i nenes participants.
Les responsables de tirar en-
davant aquesta representa-
ció: la Georgina, la Mònica i 
la Montserrat, després de tots 
els neguits passats en els dife-
rents assajos, van poder des-
cansar tranquil·les i satisfetes 
pel resultat.

Quart pessebre vivent
Diumenge, 23 de desembre de 

ANOIA SUD

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Dimecres a la nit, prop de les 
dotze, va cremar un cotxe al 
passeig del Mirador de Vallbo-
na d’Anoia. Les flames van 
destrossar completament un 
vehicle marca Mitsubishi. La 
notícia, però, podria tenir un 
rerefons de caire polític. 
El vehicle sinistrat és propi-
etat de Joan F. Moreno Solé, 
sogre del tinent d’alcalde del 
govern de CiU Raül Parramon, 
i, segons han explicat algu-
nes fonts a La Veu, no seria 
la primera vegada que l’entorn 
familiar del regidor pateix cir-
cumstàncies similars. “Fins ara 
eren les rodes punxades, ara 
es crema el cotxe... Això és la 
gota que ha fet vessar el vas”, 
va explicar ahir un veí proper 
a la família. El cas ha estat 
denunciat als Mossos d’Es-
quadra, que han iniciat una in-
vestigació. L’assumpte, però, 
podria també iniciar una “guer-
ra” política en el municipi, tota 

2012, va tenir lloc a Carme, la 
representació del quart  pesse-
bre vivent, amb la participació 
de més d’un centenar de vila-
tans i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Es van millorar 
les escenes existents, es van 
introduir algunes de noves i 
de nou es va comptar amb la 
participació del Cor de Cara-
melles de Carme. 
Àngels, dimonis, pastors i pas-

tores, venedors, els tres reis 
mags d’orient, Sant Josep, la 
Verge Maria, el nen Jesús, el 
grup d’animació amb cançons i 
balls preparats per elles matei-
xes… van ser els personatges 
vivents que van omplir durant 
dues hores, algunes entrades 
de les cases del carrer Sant 
Martí, i els voltants de la plaça 
de l’església. 

Molta activitat al 
Casal de la Gent 
Gran de la Llacuna 
en els darrers dos 
mesos

Imatge del vehicle incendiat la nit de dimecres a dijous.

vegada que podrien iniciar-se 
accions judicials contra un co-
negut simpatitzant d’Esquerra 
Republicana de Catalunya del 
poble.
Ahir, l’incendi del vehicle era 
motiu de molts comentaris al 
poble, i moltes eren les veus 
que darrere d’aquests fets 
sospitaven d’assumptes po-
lítics. En el darrer butlletí del 

PSC, que ara governa el mu-
nicipi gràcies a un pacte amb 
CiU -que tenia la clau de la 
governabilitat després de les 
últimes eleccions municipals- 
s’apuntava al fet que després 
dels comicis fins a 30 rodes 
de vehicles van aparèixer pun-
xades. També es van poder 
veure pancartes en alguns 
balcons que criticaven oberta-

ment -algunes amb insults- el 
pacte PSC-CiU. Caldrà seguir 
quins resultats dóna la investi-
gació dels Mossos i, si escau, 
conèixer l’opinió dels repre-
sentants polítics de Vallbona 
sobre aquest fet, que, deixant 
de banda el seu origen, és un 
clar atemptat contra la propie-
tat privada d’un veí de la po-
blació.

Carme viu unes animades festes



La missa en occità serà concelebrada pel pradenc Mn. Valentí Miserachs.

ELS PRATS DE REI / LA VEU

El diumenge dia 13 de gener 
tindrà lloc la Festa Occitana 
als Prats de Rei (Anoia).  
Entre d’altres activitats, es farà 
la celebració de la VII missa 
occitana a l’església parroquial 
i l’acte cultural “Dues entitats 
agermanades del barri de Grà-
cia de Barcelona: el CAOC i el 
Club Excursionista de Gràcia”. 
Un any més tindrem l’oportuni-
tat de compartir un dia de ger-
manor occitano-catalana. 
Tot seguit us avancem el pro-
grama d’activitats:
9.00 Esmorzar als Prats de 
Rei. 
10.00 Visita a la Torre Manre-
sana del segle XII. A la sala del 
castell, audiovisual: 
“Commemoració dels 300 anys 
de la Batalla dels Prats de Rei 
(17 de setembre al 24 de de-
sembre del 1711)”. Fou una de 
les més importants batalles de 
la Guerra de Successió, on els 
Borbons foren derrotats. 
12.00 VII Missa en occità 
(llengua oficial a Catalunya) a 
l’església parroquial. Concele-
brada per monsenyor Valentí 
Miserachs, mestre compo-
sitor, director de la Coral de 
Santa Maria la Major del Vati-
cà (Roma), Mn. Carles Riera, 
rector dels Prats de Rei, Mn. 
Josep Cardús, rector de Ma-
rata, vicepresident primer del 
Cercle d’Agermanament Occi-

Els Prats de Rei prepara la Festa 
Occitana per al proper 13 de gener

tano-Català, Mn. Jaume Sala 
Cortada, professor de filosofia 
i Mn. Climent Forner de Viver 
Serratex, poeta. Amb la partici-
pació de la coral Mare de Déu 
del Portal, dels Prats de Rei. 
14.00 Dinar. 
16.30 Acte cultural als Prats 
de Rei. Ma. Dolors Làzaro, vi-
cepresidenta del CAOC: 
Dues entitats agermanades 
del barri de Gràcia de Barce-
lona 
- Cercle d’Agermanament Oc-
citano-Català. L’efectivitat de 
la lluita per la llengua. 
- Club Excursionista de Gràcia. 
Commemoració del 91 ani-
versari de la seva fundació. 
Lliurament de medalles, de 
reconeixement a l’antiguitat i la 
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ALTA ANOIA 

fidelitat al Club. 
Visites opcionals: 
18.00 Visita al Museu Arqueo-
lògic Josep Castellà Real dels 
Prats de Rei (entrada lliure). 
Visita guiada per M. Dolors Là-
zaro Palau, arqueòloga, direc-
tora del Museu. 
18.00 Assistència al Pessebre 
Vivent dels Prats de Rei (en-
trada 6 €). Places limitades. 
20.00 Sortida de l’autocar cap 
a Barcelona. 
21.00 Arribada a Barcelona.
Aquelles persones que vin-
guin directament amb cotxe, 
cal que facin la reserva prèvia 
per telèfon i fer l’ingrés de 17 € 
del dinar, al c/c de la Caixa, al 
c/c del CAOC: 2100-1006-57-
020006117. 

El patge Faruk també 
va passar per Veciana
VECIANA / LA VEU

També el passat dia 30 va te-
nir lloc, per primera vegada al 
municipi, l’arribada del Patge 
Faruk amb el propòsit de reco-
llir les cartes dels nens i nenes 
que l’esperaven il·lusionats i 
nerviosos.
L’emissari reial va arribar a 
2/4 d’1 de la tarda al local so-
cial de Santa Maria del Camí 
acompanyat els seus patges 
els quals el van ajudar a reco-
llir els encàrrecs de la mainada 
per fer-los arribar als reis mags 
d’orient que passaran per les 
llars vecianenques el proper 
dia 5 de gener.
El bon nombre d’assistents 
que omplien la sala van poder 
viure i veure de primera mà 
les cares dels més petits que 
escoltaven amb una barreja 
d’atenció, sorpresa i il·lusió les 
paraules del patge Faruk.

Un bon concert de Nadal 
va obrir les festes
El passat diumenge dia 23 de 
desembre es van encetar els 
actes nadalencs al municipi 
de Veciana amb un molt reei-
xit concert a l’església de Sant 
Pere del Vim.
L’acte, que tingué lloc des-
prés de la missa oficiada per 
mossèn Carles Riera, va anar 
a càrrec del Cor Trinvant que 
va comptar amb la participació 
de la Coral de Veciana en els 
darrers temes. Durant el con-
cert es van poder sentir nada-
les tant conegudes com El noi 
de la mare, El dimoni escuat 
o Santa nit que s’encadena-
ren amb la lectura de diversos 
fragments del conegut poema 
de Nadal de Josep Ma de Se-
garra. A la sortida de l’església 
un aperitiu per a tots els as-
sistents va posar punt i final a 
l’acte.

Lliurats els premis del tercer concurs 
de pessebres de Veciana
VECIANA / LA VEU

El passat diumenge dia 30 
de desembre, i seguint amb 
l’agenda d’actes preparada 
per aquestes festes de Nadal, 
l’Ajuntament va fer entrega 
dels premis del tercer concurs 
de pessebres de Veciana.
La present edició del concurs 
va estar marcada per una alta 
participació la qual cosa evi-
dencia la vitalitat amb que es 
viuen les tradicions nadalen-
ques al municipi.
El premi a la participació que 
s’entregà a totes les perso-
nes que van prendre part en 
el concurs fou una entrada al 
pessebre vivent d’Ardèvol en 
el marc de la sortida que es 
farà el proper diumenge dia 13 

de gener com a darrer acte de 
l’agenda de Nadal. A més, com 
a mencions especials, es va 
premiar el pessebre més tre-
ballat, el més original i el més 
simbòlic recaient els obsequis 

a les famílies de Cal Baqué de 
Sant Pere del Vim, la masia de 
Viure a Montfalcó el Gros i Cal 
Rosó de Santa Maria del Camí 
respectivament.

2 entrades
per al teatre de

l’Aurora

SORTEIG
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Els Reis d’Orient tornaran a Calaf carregats d’il.lusió.... i de regals!

CALAF / LA VEU  
Els patges Farik, Farak i Faruk 
ja van ser a Calaf el passat 
dia de Sant Esteve, recollint 
a la Unió Calafina centenars 
de cartes dels nens i nenes. 
Melcior, Gaspar i Baltasar ar-
ribaran el proper dissabte 5 de 
gener a Calaf per portar alguns 
d’aquests regals, però també 
màgia i il·lusió per a petits i 
grans.

Demà dissabte, visita 
guiada i gratuïta al 
castell de Calaf

La festa començarà ja al matí, 
quan la plaça dels Arbres aco-
llirà el campament dels pri-
mers patges reials que hauran 
arribat al municipi. En aquest 
context també tindrà lloc el lliu-
rament de premis del II Con-
curs d’Il·luminació Nadalenca, 
que enguany ha tingut 21 parti-
cipants, entre particulars, enti-
tats, comerços i comunitats de 
veïns.

Tot a punt per a l’arribada 
dels Reis Mags a Calaf

ALTA ANOIA 

Tots aquells que vulguin co-
nèixer de ben a prop el cas-
tell de Calaf, podran fer-ho 
demà dissabte 5 de gener. 
Com cada primer dissabte de 
mes, està prevista una visita 
guiada i gratuïta al castell, 
una proposta ben interessant 
per acostar-se a la història 
d’aquest monument recent-
ment restaurat.
No cal inscriure’s prèviament 
a la visita, però sí que cal ser 
puntualment a les 11.00 h da-
vant de l’Oficina de Turisme 
de Calaf (plaça dels Arbres), 
lloc des d’on s’emprendrà la 
passejada que portarà els vi-
sitants cap al castell.

Els Reis d’Orient 
visitaran els 
Pastorets de Calaf 
el diumenge dia 6

Els Pastorets de Calaf conti-
nuen el seu camí pel que fa a 
les representacions d’aquest 
any . Fins aquests moments 
s’han fet dues representa-
cions del espectacle  amb 
gran èxit de públic.  El pro-
per diumenge dia 6 de Ge-
ner , i donada la coincidència 
amb la diada de Reis , cal dir 
que ses Majestats  Els Reis 
d¨Orient seran presents al 
Casal de Calaf per participar 
en la representació. 
Així doncs un alicient més 
per assistir al Casal de Calaf 
i poder veure l’entrada dels 
Reis d’Orient que faran l’ado-
ració al portal de Betlem. 
Com sempre a dos quarts 
de 6 de la tarda començarà 
la representació. Recordem 
que els Pastorets de Calaf,es 
fan durant tots els diumenges 
de Gener a 2/4 de 6 de la Tar-
da i son una oportunitat unica 
per gaudir de un fantastic es-
pectacle que combina teatre i 
efectes especials que sorpre-
nent a grans i petits.

Vuit joves es podran 
formar en energies 
renovables a la 
futura Casa d’Oficis 
de Calaf

El Servei d’Ocupació de Ca-
talunya ha concedit a l’Ajun-
tament de Calaf una impor-
tant dotació per a crear una 
Casa d’Oficis al municipi, 
una actuació que permetrà 
formar fins a vuit joves en el 
camp de les energies reno-
vables i l’eficiència energè-
tica. Es tracta d’un projecte 
que el consistori i el Centre 
de Recursos per a l’Ocupació 
van presentar dins del Pro-
grama de Treball als Barris, 
que compta amb el finança-
ment del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el Fons Social 
Europeu.
La Casa d’Oficis es desenvo-
luparà durant tot l’any vinent 
amb una completa formació 
tant teòrica com pràctica , 
que permetrà als participants 
poder orientar la seva vida 
professional en el camp de 
les energies renovables. Du-
rant els primers 6 mesos es 
duran a terme 862,5 hores 
de formació teòrica i al taller , 
en les quals els alumnes po-
dran sol·licitar una beca de 
9 euros/dia. En els segons 
6 mesos es realitzaran 855 
hores de formació pràctica 
en un projecte que contem-
pla la instal·lació de sistemes 
d’energia solar, calderes de 
biomassa i la realització d’ac-
tuacions adreçades a l’efici-
ència energètica en diversos 
equipaments municipals. 
Durant aquests 6 mesos úl-
tims del projecte, els partici-
pants seran contractats per 
l’Ajuntament mitjançant la 
modalitat de contracte per a 
la formació i l’aprenentatge i 
cobraran un 75% del Salari 
Mínim Interprofessional.
L’acció va adreçada a joves, 
menors de 25 anys ,  que dis-
posin d’uns nivells mínims de 
formació (Educació Secun-
dària Obligatòria, batxillerat, 
cicle formatiu de grau mitjà o 
similar) i que estiguin inscrits 
com a demandants d’ocu-
pació no ocupats al Servei 
d’Ocupació de Catalunya.
Si esteu interessats en for-
mar-vos en energies a la 
Casa d’Oficis, adreçeu-vos 
al Centre de Recursos per 
a l’Ocupació (Xuriguera, 42 
- 93 869 82 49). Les places 
són limitades.

A la tarda, Ses Majestats i el 
seu seguici arribaran a les 6 
a la plaça Gran; primer faran 
l’adoració a l’església de Sant 
Jaume, i acte seguit comença-
rà la cavalcada pels carrers del 
municipi. La ruta acabarà a la 
plaça Barcelona’92, amb els 
tradicionals discursos del rei 
Melcior i l’alcaldessa del mu-
nicipi.

CALAF / LA VEU  
Fa alguns dies va tenir lloc, a 
la sala polivalent dels Prats 
de Rei, la presentació dels 
primers resultats del projecte 
Memoral, de recuperació de 
la memòria oral dels pobles de 
l’Alta Segarra. Les impulsores 
del projecte, les entitats l’Ara-
da i CERCA, van explicar als 
nombrosos assistents la feina 
feta fins el moment. 
La primera fase ha comp-
tat amb la participació de set 
pobles —Calaf, els Prats de 
Rei, Sant Martí Sesgueioles, 
Calonge de Segarra, Jorba, 
Copons i Rubió. En total s’ha 
realitzat 28 entrevistes a per-
sones grans, documents que 
inauguren l’arxiu de memòria 
popular de cada un dels po-
bles. S’ha recollit també més 
de 500 fotografies, donacions 
d’arxius familiars i municipals. 

Els primers resultats del projecte 
Memoral desperten interès

Tot plegat és la base perquè 
els grups motors de cada po-
ble continuïn treballant per 
engruixir l’arxiu d’entrevistes i 
d’imatges, degudament clas-
sificades i documentades per 
facilitar-ne la consulta. També 
es pretén poder crear, a llarg 
termini, algun tipus de publica-
ció en format físic o virtual, que 
permeti divulgar tota aquesta 

informació.
En l’acte es va projectar alguns 
fragments de les entrevistes 
realitzades, i es va presentar el 
primer producte elaborat amb 
les imatges recollides: un ca-
lendari que es vendrà a cada 
un dels pobles per poder reco-
llir recursos i continuar la feina 
iniciada.

Trobada del projecte Memoral, als Prats de Rei.
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Presentació dels equips del 
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Atletisme
Roger Roca guanya la cursa 
del Gall Dindi de Capellades06

La igualadina Laura Orgué va
guanyar la Crononiu de la Molina
IGUALADA / REDACCIÓ

Dissabte es va presentar la selec-
ció catalana d’esquí de muntanya 
a La Molina i Kilian Jornet s’ha 
proclamat vencedor de la setena 
edició de la Crononiu, una prova 
dins del campionat d’Espanya de 
cronoescalada i de la Copa Cata-
lana. Miguel Caballero i Marc Pin-
sach han completat el podi final. 
A la categoria femenina la vence-
dora va estar la igualadina Laura 
Orgué, que s’ha imposat davant 
de Mireia Miró i Sophie Dusatoir.
Si hi ha un esport en què Cata-
lunya és una potència mundial, a 
part de l’hoquei patins, aquest és 
l’esquí de muntanya. Les figures 

Laura Orgué.

cadets, formen la selecció, que 
aquesta temporada correrà sota 
els colors de la senyera diverses 
proves del calendari espanyol i 
una única prova internacional, 
que serà la Pierra Menta a Itàlia. A 
la copa del món d’esquí de munta-
nya, alguns d’ells ho faran enqua-
drats dins la selecció espanyola, 
ja que, tot i que dirigents catalans 
van ser claus en la creació de la 
Federació Internacional, Catalu-
nya no està reconeguda oficial-
ment. Les figures de Kilian Jornet 
i Mireia Miró són el pal de paller 
de l’esquí de muntanya a Cata-
lunya, que viu un dels moments 
més exitosos d’aquesta modalitat 
que treballa per ser olímpica.

del sabadellenc Kilian Jornet i la 
barcelonina Mireia Miró, primer i 
segona del rànquing de la Copa 
del Món, són la màxima repre-
sentació de la selecció catalana 
d’esquí de muntanya que s’ha 
presentat a La Molina. Tot i el seu 
tarannà modest, Kilian Jornet s’ha 
convertit en l’estrella de la troba-
da. “Crec que és molt important 
no pensar que ets una persona 
on es poden emmirallar o que ets 
el número 1, sinó que s’ha d’anar 
treballant cada dia i sortir a la 
muntanya perquè t’agrada. Des-
prés si els resultats acaben arri-
bant i la gent es pot motivar, molt 
millor, no?”, reconeix.
25 atletes, des de sèniors fins a 
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Demà comença al Perú el Dakar 2013 amb 
Jordi Viladoms de protagonista
JOSEP M. VIDAL / IGUALADA

Al llarg de dues setmanes el Da-
kar acapararà l’atenció dels afici-
onats de l’esport del motor. A més 
de seguir la prova en general, els 
anoiencs seguirem amb especial 
atenció a la categoria de motos 
al pilot igualadí Jordi Viladoms 
de Moto Club Igualada i que ja va 
avançar La Veu de l’Anoia correrà 
amb una Husqvarna TE449RR.
Viladoms comptarà amb l’impor-
tant infraestructura de l’equip xilè 
Tamaragual i el valuós suport de 
l’experimentat Jordi Arcarons i del 
seu mecànic de confiança David 
Palmada. Pel que fa a patrocina-
dors varies son les empreses en-
tre les que hi ha BMW Barcelona, 

Speedbrain així com les igualadi-
nes Buff i Joieria Rosich.
L’edició d’enguany del Dakar 
consta de 14 etapes  en un recor-
regut que transcorre per tres na-
cions. Perú, Argentina i Xile. Les 
etapes d’aquesta primera setma-
na seran força dures, de fet totes 
elles tindran un alt grau de difi-
cultat, però els organitzadors han 
volgut per aquesta edició endurir 
les etapes inicials.
Quart a la darrera edició, Vila-
doms intentarà superar aquesta 
classificació, tot i que tindrà que 
lluitar amb pilots entre altres de 
la talla de: Després, Helder Ro-
dríguez, Chaleco Gomez, Joan 
Barreda, Ullevalseter, Farrés, Pe-
drero, Casteau.
També hi participa la fenomenal 
pilot femenina Laia Sanz i pel que 
fa a cotxes cal destacar a Nani 
Roma amb el Mini oficial. Pilots 
que juntament amb els de quads i 
camions comencen demà a Lima 
amb la intenció d’aconseguir la 
millor classificació possible al final 
del Dakar a Santiago de Xile.
Com sempre, La Veu us informa-
rà el divendres de l’evolució del 
nostre anoienc a la carrera, però 
si hi ha alguna novetat destacable 
la podreu seguir a www.veuano-
ia.cat. També es pot seguir cada 
etapa en directe a www.dakar.
com. El dorsal de Viladoms és el 
número 4.

Jordi Viladoms amb el seu manager i el mecànic de confiança  David Palmada. A sota, arribada al Perú dels vehicles del Dakar.

Perfil del Dakar 2013 per tres països.



Rider1000. Essència 
Pep Requena!
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La travessa a la Bassa va completar una gran matinal a Capellades.

JOSEP M. VIDAL / LA VEU

Es tracta d’un igualadí extrema-
dament apassionat de l’esport del 
motor, especialment de l’esport la 
motocicleta. Ell és Pep Requena 
el creador de tot un gran repte 
com és Rider1000.
Tot un esdeveniment motociclista 
de 1.000 km per les carreteres ca-
talanes obertes al trànsit i sense 
ànim competitiu, no per fer el re-
corregut en menys temps s’acon-
seguirà un premi o  un trofeu. 
Ja des del primer dia d’enguany 
a la web www.rider1000.com 
es dóna àmplia informació del 
que serà la Rider1000 en la que 
els participants disposaran d’un 
temps màxim de 20 hores per fer 
el recorregut i en el que hi hauran 
uns controls de pas en els que 
obligatòriament tindran que pas-
sar-hi.
La data per la primera edició serà 
el dissabte 18 de maig a partir 

de les sis del matí des de Man-
resa, mateix lloc d’arribada. Pels 
participants que no vulguin fer 
tants km, hi hauran les Rider500 
i Rider300 amb cinc-cents i tres-
cents km respectivament.
Tots els participants que dins el 
temps establert arribin al final del 
recorregut i que hagin passat per 
tots els controls de pas, se’ls lliu-
rarà un pin únic i numerat i a la 
vegada la seva fotografia passarà 
a formar part del “Rider1000 Hall 
of Fame”.
Amb aquesta nova proposta mo-
tociclista de Pep Requena inèdita 
fins ara, tot fa pensar que l’èxit 
està assegurat doncs és molta la 
quantitat de motards que hi han a 
Catalunya i que amb els anys, a 
ben segur s’afegiran participants 
d’arreu de l’estat i també de fran-
cesos que compten amb molta 
tradició motociclista. 

Roger Roca i Ona Ràfols, guanyadors de 
la Cursa del Gall Dindi a Capellades
IGNASI COSTA / LA VEU

Un total de 252 atletes, 203 en 
la prova gran i 49 en la dels mes 
joves, rècord absolut de participa-
ció en la prova capelladina, par-
ticiparen el dia de Nadal al matí, 
en la 33a. edició de la Cursa del 
Gall Dindi - 23a. edició del Memo-
rial Jaume Solé Quintana, sobre 
el recorregut urbà capelladí que 
enguany repetia, a més de la pro-
va tradicional sobre els 4.600 m. 
habituals, el recorregut de 1.000 
m. pels atletes més joves de les 
categ. Prebenjamí, Benjamí i Ale-
ví masc. i fem., a més de la tradi-
cional prova de natació de la Tra-
vessa a la Bassa, que en la seva 
28a. edició va tenir un nombrós 
grup de nedadors en una concor-
reguda matinal. 
L’atleta igualadí Roger Roca  (Ro-
ger Roca Running), s’imposava 
clarament amb 13’22”  per davant 
de l’atleta del mateix club Albert 
Moreno, 2n. amb 13’40”, i era  3r. 
Abderrazak Samaoui (C.A. Vila-
franca), amb 13’58”, per davant 
d’Ibrahim Chakir (C.A. Vilafran-
ca), 4t. general amb 14’23”.  Era 
5è. Xavier Roca (Roger Roca 
Running) amb 14’48”. El primer 
classificat local va ser Alex Leal 
(Independent), 10è. amb 15’30”. 
En femenines, la guanyadora era 
l’atleta del Roger Roca Running 
Ona Ràfols, que entrava en 61a. 
posició de la general de la prova, 
amb un registre de 17’33”.  Entra-
va 2a. i 66a. de la general l’Infantil 
Naima Ait Alibou (Esp. Penedés)  
amb 17’39”, i era 3a. i 71a. gene-
ral Anna Serrallonga (Roger Roca 
Running), amb 17’48”. Era 4a. i 
101a. gral. Nati Rubio (Esp. Pe-
nedés)  amb 19’21”, i 5a. i 102a. 
general Miriam Solà (Indepen-
dent), amb 19’24”. La primera 
classif. local femenina va ser Es-
ter Escudé (Indis Folls).
El Roger Roca Running va esser 

el guanyador per equips amb 140 
punts, tot i que no hi havia dis-
tinció oficial per al guanyador en 
aquest apartat.
Pel que fa a la prova pels més jo-
ves, sobre 1.000 m. i amb un total 
de 49 classificats, els atletes cap-
davanters foren Hamid Darbaout 
Aleví masc. de l’Esp. Penedès, 
guanyador absolut amb 3’16”, 
seguit de l’Aleví del C.A. Iguala-
da Abel Méndez, 2n. general amb 
3’39”, entrant en 3r. lloc general 
Alex García (C.A. Igualada) amb 
3’41”. La guanyadora femenina 
era l’Aleví del C.A. Igualada Júlia 
Solé, 4a. general amb  3’42”. 
Pel que fa a la 28a. Travessa a 
la Bassa, es van imposar Vicenç 
Gascón amb 1’14”, i Dolors Pa-
lau, guanyadora femenina ab-
soluta amb 1’23”.  Els primers 
nedadors locals classificats van 
ser Xavi Tort, i en femenines Laia 
Guarro.  En l’apartat de duatló, 
amb classificació conjunta entre 

la cursa atlètica i la Travessa a 
la Bassa, es va imposar Sergio 
Burón, mentre els primers locals 
eren Ivàn Olvera i Ester Escudé 
(Indis Folls).
Un cop finalitzades les proves, es 
va efectuar a l’explanada propera 
a la Bassa capelladina, el repar-
timent dels magnífics premis als 
atletes i nedadors participants, 
efectuat per l’Alcalde de Cape-
llades, Marcel·lí Martorell, acom-
panyat del regidor d’Esports, 
Francesc Sabaté, de la regidora 
de Cultura Mireia Font, i de Jo-
sep Solé, fill del gran impulsor de 
la cursa capelladina Jaume Solé 
Quintana. 
Les proves eren organitzades per 
l’Àrea  d’Esports de l’Ajuntament 
capelladí, amb la coŀlaboració del 
Club Atlètic Igualada Petromira-
lles,  dels Voluntaris capelladins, 
de la Diputació de Barcelona, i de 
AEM de KP Associació d’Esports 
de Muntanya.

XXXIII.ª CURSA DEL GALL DINDI
Masculí
1. Roger Roca  RR  13’22”
2. Albert Moreno  RR  13’40” 
3. Abderrazak Samaoui   Vilafr. 13’58”
4. Ibrahim Chakir Vilafr. 14’23”
5. Xavier Roca RR 14’48”
6. Marc Serrallonga RR 14’59”
7. Mohamed El Ouakassi Vilafr. 15’04”
8. Oscar Jorba 15’07”
9. Biel Ràfols  RR 15’18”
10 -  Alex Leal 15’30”
Femenina: 
1. Ona Ràfols RR 17’33”
2. Naima Ait Alibou Penedes  17’39”
3. Anna Serrallonga RR 17’48”
4. Nati Rubio  Penedés 19’21”
5. Miriam Solà 19’24”
6. Carme Pérez   Vilafr. 19’34”
7. Montserrat Ribera RR  20’04”
8. Nuria Nuñez   Penedés 20’21”
9. Belén Cot   20’43”
10. Júlia Salanova Basquet IGD 20’44”
Pre-Benjamí masc.    
1 -  Adrià Sevilla - Joan Maragall -  3’59” -                                                              
Pre-Benjamí fem.     
1 - Olivia López - C.A. Igualada  -  6’11” -                                                                                                                       
Benjamí masc.         
1 -  Alex García   - C.A. Igualada -  3’41” -                                                                                          
Benjamí fem.          
1 - Júlia Solé  -  C.A. Igualada - 3’42” -                                                           
Aleví masc.              
1 -  Hamid Barbaout - Penedés  - 3’16” -                                                    
Aleví fem.                

1 - Judit Ibarra - C.A. Igualada  -    3’55” 
Infantils masc. 
1  - Arnau López -  C.A. Manresa -
Infantils fem.    
1  - Naima Ait Alibou - Penedés -
Cadets masc.    
 1 -  Guim Oliveras -  C.A. Igualada -
Cadets fem.       
1 - Anna Colomé -  Esp. Penedés  -
Junior masc.      
1 -  Chakir Elosri -  C.A. Vilafranca  -
Junior fem.        
1 - Júlia Salanova  - C. Basquet Igualada -
Promesa masc. 
 1 - Larraqui Abderrazak - C.A. Vilafranca -                         
Sènior masc.     
1 - Albert Moreno - Roger Roca R. -
Sènior fem.       
1 -  Anna Serrallonga -  Roger Roca R.  -
Veterans masc.    
1  - Oriol Castells -  C.A. Igualada - 
Veteranes fem.    
1  - Nati Rubio -  Esp. Penedés -
XXVIII.ª TRAVESSA A LA BASSA
Guanyador General masculí
1 - Vicenç Gascón  -   1’14”   -
1.er. local - Xavi Tort  - 
Guanyadora General femenina:
1.ª  - Dolors Palau     - 1’23”  -
1.ª local  - Laia Guarro -
Classificació Duatló:
1er. Sergio Burón
1er. local: Ivàn Olvera
1.ª local: Ester Escudé

La Rider1000 tindrà lloc per les carreteres del Bages i les de les comarques de l’entorn

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Equips del Club Atlètic Igualada Petromiralles 2012-2013
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Fotos de Santi Carbonell, Joan Solé i Jordi Riba



IGUALADA / LA VEU

Recentment va tenir lloc a Mar-
torell la última prova del Trial de 
Nens del campionat de Catalu-
nya. De la categoría Aleví, el pi-
lot del Moto Club Igualada, el po-
blatenc  Àlex Canales, va quedar 
classificat com a sots-campió. 
Desprès d’una dura temporada 
2012, en la seva nova categoria, 
ha pogut superar-se a ell mateix 
i complir les expectatives dels 
resultats obtinguts al llarg de les 
diferents curses. Amb molta iŀlu-
sió,  vol lluitar per competir en la 
categoria de Base 80 la propera 
temporada 2013. La família vol 
agrair el suport donat pel Moto 
Club Igualada, el Moto Club 
Montbui i DSB Competició.

Tim Comarca va estrenar el nou local 
al polígon de les Comes

D E  L ’ A N O I A
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L’alcalde Marc Castells va assistir a l’estrena del nou local del Tim Comarca.

L’aleví Álex Canales, 
sotscampió del 
Trial de Nens del 
Campionat de 
Catalunya

IGNASI COSTA / LA VEU

Els atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Ivàn Zarco i Roger 
Vila, tenien una gran actuació en 
les curses de Sant Silvestre del 
Masnou i de Viladecans, que es 
va dur a terme els passats 23 i 
26 de desembre,  amb una mul-
titudinària participació en amb-
dues clàssiques d’aquest final 
d’any a Catalunya.
El 26 de desembre, Ivàn Zarco 
va entrar 5è. i 1r. atleta estatal 
en la 33a. edició de la Sant Sil-
vestre del Masnou, amb un gran 
registre de 15 m. 14 seg., sobre 
5 Km. de recorregut, i guanya-
da per Mohamed Benhmbarka 
(Runnersworld Tarragona) amb 
14 m. 26 seg., i per la blaugrana 
Jacqueline Martín en femenines 
amb 16 m. 59 seg., entre un total 
de 1.855 atletes classificats glo-
bals, en una magnífica actuació 
de l’atleta de Montornés.
D’altra banda, el 23 de desem-
bre, Roger Vila entrava en una 
brillant 7a. posició general en 
la Sansi de Viladecans, amb un 
gran registre de 14m. 42 seg., 
seguit d’Ivàn Zarco, 8è. amb 14 
m. 44 seg., també sobre 5 Km. 
de recorregut, i en la que es van 
imposar l’atleta del F.C. Barcelo-
na Ilias Fifa amb 14 m. 23 seg., 
i Hasna Bahom (C.A. La Sansi) 
amb 16 m. 31 seg., entre un to-
tal de 1.361 atletes classificats, 
en una brillant actuació conjunta 
dels dos atletes del CAI. 

Ivan Zarco (CAI), 5è 
a la Sant Silvestre 
del Masnou

IGUALADA / LA VEU

Aquest dissabte 29 serà llarga-
ment recordat pels nois del Tim 
Comarca. I és que no és per 
menys: el club s’ha traslladat a 
un nou local més gran per donar 
cabuda a noves competicions. La 
ubicació segueix essent al Po-
lígon de Les Comes, a la canto-
nada dels carrers de Luxemburg i 
Gran Bretanya, i gràcies a la ma-
jor grandària s’hi ha pogut dispo-
sar dues pistes de fusta de 6 car-
rils: la ja coneguda de 67 metres 
de corda, molt tècnica, que ha 
estat completament restaurada, i 
una altra de 34 metres de traçat 
més senzill.

Aficionats a l’slot van venir d’arreu 
de Catalunya per gaudir en pri-
mera persona de l’esdeveniment, 
prova de que el club igualadí és 
tot un referent d’aquest hobby. 
L’alcalde de la ciutat, Marc Cas-
tells, també aficionat als cotxes 
a escala, no s’ho va voler perdre 
tampoc i va venir a conèixer les 
instal·lacions en una visita en que 
va acompanyat per en Ricard La-
torre, president del Tim Comarca, 
i Joan Basas, president de l’Asso-
ciació Catalana d’Slot.
Per a la jornada inaugural, a més 
d’una botifarrada per als assis-
tents, la gent del Tim va pensar 
que la millor manera d’estrenar 
el local seria celebrant-hi dues 
curses simultànies, aprofitant les 
dues pistes.
La primera d’elles era la ja pre-
vista vuitena cursa de la popu-
lar Scaleauto GT, que servia de 
cloenda al campionat que s’ha 
disputat en el decurs de l’any a 
la pista de Cric-Crac, i que amb 
el títol ja decidit es traslladava a 
conèixer aquest nou escenari. Es 
va aprofitar per lliurar els premis 
als primers classificats del campi-
onat, el campió Albert Solé, sots-
campió Xavi Tomàs i tercer Marc 
Andreu. Entre els infantils, el títol 
ha estat per al Pitia Claret, seguit 
del Roger Esquius i la Marta Ta-
piolas.
39 pilots es van donar cita en una 
cursa que va resultar molt ober-
ta, ja que molts d’ells no havien 
corregut mai a la pista del club i 
van aprofitar el matí per ajustar la 
configuració dels seus vehicles al 
selectiu traçat. Degut a la renova-
ció de la superfície de rodadura la 
seva adherència era minça, i en 
aquestes circumstàncies pesava 
més el “dit” del pilot que la prepa-
ració mecànica.

Això no va ser obstacle perquè el 
flamant campió, el poblatà Albert 
Solé, es tornés a endur la victò-
ria per cinquena vegada aquesta 
temporada. Si hi va haver sorpre-
ses en les següents posicions, i el 
local Daniel Bisbal va quedar se-
gon empatat a voltes amb l’ega-
renc J.J. Gracia. El també ega-
renc José Cano va ser quart per 
davant del Jordi Solé i del manre-
sà Pitia Claret. Les següents po-
sicions les van ocupar en Damià 
Estrada, Santi Pons, José Marcos 
García i Miquel Colomer, tots ells 
pilots amb molt bon palmarés 
però inèdits en aquesta categoria, 
que van desplaçar als habituals 
del campionat a posicions més 
endarrerides.
La segona cursa va ser la terce-
ra trobada de furgonetes VW. Es 
tracta d’una simpàtica iniciativa 
promoguda pel manresà Lluís 
Torras que consisteix en competir 
amb reproduccions a escala 1/24 
de la simpàtica furgoneta Volks-
wagen T1 dels anys cinquanta.
Aquesta cursa va aplegar 13 pi-
lots amb els seus divertits en-
ginys, i la cursa va ser guanyada 
pel pilot de l’Hospitalet Albert Or-
tega, que ja ha guanyat les dues 
anteriors curses, seguit del pobla-
tà Albert Solé i el badaloní José 
Marcos García. L’igualadí Daniel 
Bisbal i Antonio Ortega, pare del 
guanyador, tancaven les cinc pri-
meres posicions.
Amb aquestes, el Tim Comarca 
acomiada un 2012 brillant espor-
tivament parlant, en que 94 pilots 
diferents han pres part a les cur-
ses sota la seva organització. La 
propera temporada arrencarà el 
divendres 11 de gener amb la ja 
tradicional Cursa de Reis.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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El passat mes de desembre 
l’Igualada Hoquei Línia va fer la 
presentació dels seus equips a 
les Comes per a la temporada 
2012-13. 
El primer equip, l’únic que va ven-
dre car els tres punts en disputa. 

Sèniors
IHL 4  Vs  C.H.L. Jujol   5  
Porter: Pol Valls i Jordi Marimon.
Jugadors de camp: Xavi Àlvarez, 
Jaume Doncel (C), Nil Doménech, 
Samuel Ferrera, David lópez, Ed-
gar Mudarra, Albert Muntadas, 
Hector Rodríguez i Marc Valls.
Bon partit el disputat a les Comes 
en horari inusual de migdia, es 
van veure dos equips amb dues 
formes de veure el partit però 
amb l’ambició per guanyar i em-
portar-se els tres punts en joc.
Els igualadins sortien amb la 
pressió de jugar a casa i necessi-
tar els punts, ja que darrerament 
no s’han aconseguit i el seu joc 
a vegades es dubitatiu, dóna la 
sensació que no remem coordi-
nats.
Els igualadins van sortir amb ga-
nes, amb ordres de defensar a 
mort i sortir des d’aquesta defen-
sa, això es va aconseguir en un 
principi i un xut des de tres quarts 
de pista va esmicolar l’Iguala-
da i ens va fer repensar, aquest 
gol ens dol i abans d’adonar-nos 
de la coïssor, ens arriba un altre 
de jugada vint segons després... 
que esta passant! davant tenim 

L’Igualada Hoquei Línia va presentar els seus equips per la temporada
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un equip com nosaltres, del nos-
tre nivell esportiu i no estem bé, 
la raó principal és que no estem 
arribant amb claredat a porteria i 
estem xutant quan arribem al cos 
del porter i així no es pot marcar, 
les reflexions es fan a la banqueta 
però no acabem de posar-les en 
joc, quan de nou a sis minuts del 
final de la primera part un nou xut, 
ens deixa a tres gols per darrera 
del Jujol.
Ara sí reaccionem i en Xavi fina-
litza la jugada de Samu amb una 
passada magistral d’un costat a 
l’altre de l’àrea, i en l’acció el por-
ter es descol·loca i en Xavi apro-
fita per marcar el primer gol, 1-3.
Aquest gol ha fet que els iguala-
dins entrin en el partit de ple i bus-
quen encara amb més insistència 
la porteria adversària, el joc es 
torna una mica més ràpid i efec-
tiu, amb més pressió sobre els 
adversaris i creant més ocasions 
de gol, dins d’aquesta dinàmica i 
a un minut del final és en Nil qui 
busca en jugada i des de darrera 
de porteria creua i fa una passa-
da enverinada pel porter que en 
Samu atent a l’altre costat de la 
porteria li dona amb tot el cor, 
cap, amb totes les ganes que em-
portava i redueix encara en un gol 
la diferència 2-3 amb que finalitza 
la primera part.
A la represa amb les ordres clares 
de jugar en equip, de donar-se 
als companys, de buscar porte-
ria i buscar la millor opció de joc, 
sortim a la pista i com sovint ens 

passa, sortim una mica laxos de 
l’aturada el Jujol aprofita per en-
dossar-nos un altre gol que ens fa 
despertar de cop 2-4, de nou en-
trem en la dinàmica que interes-
sa al Jujol, de joc imprecís de joc 
lent i nosaltres que quan arribem 
a porteria no finalitzem, una, dos, 
tres jugades que sols mancava 
empènyer el disc cap a dins de 
la porteria i res, que no ho fem, 
estem jugant be però no acabem 
de finalitzar.
El joc continua i el Nil molt actiu 
aconsegueix un puck i es planta 
davant de porteria i ara si, dribla 
al porter i aconsegueix superar-lo, 
es el 3-4, ens apropem al Jujol i 
ells senten la nostra pressió, però 
els minuts no corren, volen i quan 
millor juguem de nou arriba el gol 
de Jujol, i ara en jugada de con-
traatac del Jujol, es el 3-5 i que-
da molt poc temps, tres minuts i 
traiem el porter i posem un altre 
jugador, la pressió es molt gran 
per al Jujol que es veu superat 
pels igualadins i aconseguim el 
4-5, estem dins del darrer minut, 
disposem d’una nova oportunitat, 
però, no aconseguim finalitzat-la 
i ens quedem amb la sensació 
d’haver deixat escapar una molt 
bona ocasió de puntuar, cal que 
el joc ha millorat molt en aques-
ta segona part, ens ha mancat 
finalitzar aquestes tres o quatre 
ocasions que donaria un resultat 
diferent al marcador.
Amb aquest partit el conjunt igua-
ladí s’acomiadava de l’any.

Prebenjamins
IHL  0    Vs  C.H.L. Jujol  5
Porter: Unai Gràcia. Jugadors 
de camp: Nil Alonso, Jordi Cano, 
Julian Carrasco, Marc Fusté, Jan 
Gamboa, Ian López, Laia Merca-
dé, Martí Roig, Àlex Sánchez, Ar-
nau Santano i Biel Segura.
La jornada va iniciar-se amb els 
prebenjamins que van estar lluita-
dors, però van oferir massa avan-
tatges al Jujol. 
Benjamins
IHL  1    Vs   C.H.L. Jujol   6
Porter: Martí Sabaté i Unai Gràcia
Jugadors de camp: Àlex Cano, 
Roger Ferrer, Julian Carrasco, 
Marc Fusté, Jan Gamboa, Laia 
Mercadé, Àlex Sánchez i Biel Se-
gura.
Els benjamins han fet un bon par-
tit amb el Jujol, han lluitat molt i 
amb fet jugades de molt mèrit, els 
jugadors benjamins que han estat 
recolzats per un bon nombre de 
jugadors prebenjamins han jugat 
de més a menys, ja que a mesu-
ra que passaven els minuts es va 
anar notant el cansament acumu-
lat. Però tot i això el joc ha estat 
molt bonic amb moltes ocasions 
de gol, que el bon porter visitant 
ha anant desfent, al final un resul-
tat que no fa honor al esforç dels 
jugadors igualadins.
Alevins
IHL  1   Vs  Escolàpis de Sarria  4
Porter: Sergio Pérez i Martí Saba-
té. Jugadors de camp: Alba Fer-
rer, Lluc Figueras, Èric Gamboa, 
Àdam Gràcia, Ferran Olmedo, 

Adrian Pajares, Samuel Piqué, 
Paula Sabaté, Maria Somacarre-
ra i Gal·la Torrents.
Els alevins avui han jugat a impul-
sos, ara anem una mica, ara sem-
bla que no anem. Tot i avançar-se 
en el marcador, els igualadins no 
van acabar de donar la sensa-
ció que podien emportar-se el 
partit, molt igualat en els primers 
minuts amb bones opcions dels 
dos equips, que acaba amb el gol 
igualadí, que després no va tenir 
una continuació.
El joc no va ser massa fluid sobre 
tot en atac on van estar una mica 
espessos i sense gaires idees 
clares, davant teníem els escola-
pis que van estar organitzats i van 
saber trobar la porteria igualadi-
na, que finalitza la primera part 
amb una igualada a 1.
La segona part va ser una mica 
més de lo mateix, els igualadins 
sense idees clares, els escolapis 
jugaven amb una bona defensa i 
un porter encertat, sortint des-de 
la defensa oferien perillosos con-
traatacs i el porter igualadí es va 
veure superat en la segona part 
en tres ocasions, els canvis fets 
en els darrers minuts van donar 
una mica més de ritme a l’equip, 
però va ser massa tard i no es va 
aconseguir superar la barrera vi-
sitant. Cal seguir treballant, ja que 
a estones es va veure un bon joc, 
però necessitem la continuació, 
ser més constants  i oferir més 
perill a la porteria contraria.
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Amb la nova victòria del passat 
cap de setmana contra l’Arenys 
amb el resultat de 0-3 i la derrota 
del Prat contra el Sant Boi, l’equip 
sènior masculí A del Pintures 
Planell Igualada VC ha aconse-
guit escalar una posició més a la 
classificació, ja es troben segons 
i per tant són els subcampions 
d’hivern. Recordem que les dues 
primeres posicions de la taula són 
les que permeten que els equips 
que s’hi trobin el final de tempo-
rada disputin la fase d’ascens a 
Nacional. Amb 29 punts, 2 per 
sobre del tercer i 2 per sota del 

L’Igualada Vòlei Club, subcampió d’hivern i en posició de fase d’ascens
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primer, els igualadins no afluixen i 
ja porten 10 victòries en 11 jorna-
des, i sumen un total de 30 sets 
guanyats i només 7 de perduts.
Pel què fa al partit amb l’Arenys, 
els igualadins no l’afrontaven en 
les millors condicions. Els efec-
tius per aquest partit eren força 
limitats, només van desplaçar-se 
7 jugadors a Arenys de Mar, dos 
dels quals amb molèsties. Tot i 
així van saber administrar-se les 
forces i van aconseguir la victò-
ria sense masses complicacions. 
Potser el set més complicat va 
ser el primer, on els igualadins els 
va costar molt entrar dins el par-

tit. No va ser fins al final del set 
quan van aconseguir 2 o 3 punts 
consecutius i van endur-se’l. Una 
de les diferències en el joc igua-
ladí respecte els partits anteriors 
va ser la comesa d’errades no 
forçades; novament es va incorre 
en excessius riscos innecessaris 
portant-los a errar en accions que 
fàcilment es podien dur a terme 
amb èxit esperant l’errada del ri-
val. Un cop assolida la victòria en 
el primer set, la resta va ser molt 
més fàcil davant d’un rival amb 
poca capacitat de remuntada i 
un igualada cada vegada més 
contundent i segur en les seves 

accions. Els igualadins van treu-
re força rendiment dels atacs pel 
centre degut a l’extrema debilitat 
del bloqueig central rival. Els par-
cials dels sets van ser: 23-25/20-
25/17-25. 
Amb aquest partit arriba l’aturada 
nadalenca, esperem que els tor-
rons els donin força per mantenir 
els bons resultats de cara l’any 
vinent. Un any 2013 que comen-
çarà fort pels igualadins, ja que 
en la primera jornada del nou any, 
la penúltima de la primera volta, 
s’enfrontaran amb el seu perse-
guidor número 1: el Vikings Volei 
Prat.

Després de la jornada de presen-
tació dels equips, els igualadins 
han tingut una estrena de les 
noves equipacions immillorable. 
Doncs la resta dels equips del 
club van guanyar els respectius 
partits també amb el resultat de 
3-0.

Altres resultats:
Sènior femení A
IVC 3 - VÒLEI 6 MANRESA ‘B’ 0
25-9/25-15/25-16
Sènior masculí B
IVC 3 - FC BARCELONA ‘B’ 0
25-10/25-21/25-21

IGNASI COSTA / LA VEU

El passat 26 de desembre, coinci-
dint amb la festivitat de Sant Este-
ve, es va dur a terme a la població 
lleidatana de Mollerussa la 30a.
Cursa de l’Indiot, sobre 8 Km. de 
recorregut per la prova gran, i que 
va comptar amb la participació de 
460 atletes, entre ells tres atletes 
del C.A. Igualada Petromiralles, 
amb una brillant actuació global.
Cal ressaltar el triomf de Paula 
Blasco en categoria Infantil feme-
nina amb 5 m. 27 seg.,  per cobrir 
el recorregut total d’aquesta cate-
goria.
Va sobresortir també el gran 2n. 
lloc de Bernat Azcona en Junior 
masculí  amb 29 m. 18 seg., i en-
trant 20è. de la general, mentre 
Josep Soriguera era 47è. en Ve-
terans i 196è. general amb 37 m. 
25 seg., complertant la gran actu-
ació dels atletes del CAI.

Dos podis d’atletes del CAI a la cursa de 
l’Indiot de Mollerussa

Paula Blasco, a Mollerussa.

Hector Ramos i Laia Moix, 
a Tarragona
Els atletes infantils del 
C.A.Igualada Petromiralles Hec-
tor Ramos i Laia Moix, van parti-
cipar el passat 23 de desembre, 
diumenge, al Campionat Territori-
al de Tarragona de Combinades 

“indoor”, que es van dur a terme 
a les pistes de Camp Clar.
El vilanoví Hector Ramos, que 
actuava fora de concurs, va asso-
lir la millor puntuació de la seva 
categ. amb 1.265 punts, i els se-
güents parcials en les 4 proves 
de la combinada: 60 m.ll.: 9”17 
- salt llargada: 4,39 m./ llançam. 
de pes: 7,75 m. / salt alçada: 1,48 
m. en una gran actuació de l’ano-
ienc, que va ser el guanyador dels 
salts d’alçada i de llargada,  i 2.n. 
en llançament del pes.
La també infantil Laia Moix, va 
assolir un total de 1.168 punts, 
essent la 2a. millor puntuació de 
les actuants fora de concurs, amb 
els parcials següents: salt alçada: 
1,39 m./ salt llargada: 3,93 m./ 
llanç. pes: 7,61 m. / 60 m.tanques: 
desqualif., essent 1a. classificada 
exaequo en salt d’alçada, i com-
plertant la brillant actuació ano-
ienca a Tarragona.
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Recentment va tenir lloc la 3a pro·
va de la Lliga de bloc Interclubs 
al rocòdrom de la nostra ciutat, a 
Ingravita.
Es tracta d’una lliga, que en 
aquest segon any de vida, es 
desenvolupa a 8 rocòdroms di·
ferents del nostre país. Aquesta 
lliga va ser creada per un col·
lectiu de persones de diferents 
clubs propers a Barcelona. El 
seu objectiu és fomentar l’escala·
da i posar en contacte grups de 
persones de diferents clubs per 
motivar·se, implicar·se, millorar 
i aprofitar al màxim els recursos 
(rocòdroms o boulders) de cada 
entitat, donant-los a conèixer a 
tots els participants a través del 
recorregut d’aquesta lliga.
Els participants compten amb la 
possibilitat d’inscriure’s a tota la 
lliga que té un preu de 64€ o sola·
ment a les proves que els interes·
sin, en aquest cas 10€ per prova. 
Cada mes se celebra una prova 
en una sala, rocòdrom o entitat 
diferent, així que tots els inscrits 
tenen la possibilitat d’escalar en 
8 sales i en blocs equipats per a 
la gent de cada sala, cadascú en 
el seu estil. A part, s’entrega una 
samarreta per cada participant i al 
final de la lliga es farà un sorteig 
de material, entrega de premis i 
final de festa sonat.
La competició funciona de la 

Intensa activitat al rocòdrom igualadí de 
l’Ingravita, amb la lliga de bloc interclubs
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Un escalador, a punt per gaudir de l’Ingravita.

següent manera: Cada sala ha 
d’equipar 8 blocs diferents de di·
ficultats entre 4t i 7a. Tots aquests 
blocs tindran marcats l’inici, les 
preses Bonus i la presa Top (fi·
nal). En funció dels intents o les 
preses Bonus agafades, cadascú 
obté una puntuació que computa 
en el total de la lliga. 
En aquesta prova disputada a In·
gravita, van passar·hi un total de 
49 participants, d’entre els quals 
n’hi havia 19 d’inscrits a tota la lli·
ga i 30 a la prova d’Igualada.
Els competidors podien escollir 

entre venir divendres a la tarda o 
dissabte, d’aquesta manera el de·
goteig d’escaladors va ser tranquil 
i tots van poder provar els proble·
mes sense haver d’esperar-se.
Les classificacions les podreu 
consultar en breu a: http://lligablo·
cinterclubs.wordpress.com/clas·
sificacions
Des de Ingravita volen agrair a 
tots els escaladors que van venir i 
a tot el personal de la Lliga Inter·
clubs pel seu suport i per comp·
tar amb ells com una prova més 
d’aquesta lliga.

El CPP Igualada CTAI tanca 
l’any a l’Open Catalunya

El CFI femení va acabar l’any en posició d’ascens

IGUALADA / LA VEU

En aquesta jornada prenadalen·
ca, l’última de l’any i ja sense par·
tits de lliga, el focus d’atenció s’ha 
centrat en la disputa de la segona 
fase de l’Open Catalunya. Quatre 
palistes del CPP Igualada CTAI 
han participat al campionat en di·
ferents categories.
El jugador infantil Joan Masip va 
prendre part a la categoria Sènior 
A, la més alta. Allà, Joan Masip 
va guanyar un partit del seu grup. 
L’igualadí va superar a Jordi La·
torre (Borges, 3·2) i es va veure 
superat per Marc Clotet (L’Escala, 
0-3), Xavier Peral (Mataró, 0-3) i 
Ignasi Arranz (Vic, 1-3) malgrat el 
bon joc mostrat.
A la categoria Juvenil A hi van 
participar dos palistes més, Albert 

IGUALADA / LA VEU

Partit important a Les Comes en·
tre dos equips de la part alta de la 
taula, davant el Santpedor (2-0). 
Una derrota de les locals hagués 
deixat les del Bages a només un 
punt, amenaçant seriosament les 
posicions destacades, però les 
noies de l’Igualada van respondre 
i no van cedir el partit. La com·
binació de la victòria igualadina 
amb la de les noies de l’Espanyol, 
fa que l’Igualada passi al davant 
de l’AEM i acabi l’any en la terce·
ra posició de Preferent.
El Santpedor és un equip molt 
complet que juga molt bé la pilota 
i va començar els primers minuts 
atacant la porteria igualadina. 
L’Igualada no es va adormir i de 
mica en mica va anar agafant el 
control del terreny de joc, deixant 
per les blau·granes les mínimes 
opcions de contraatac.
El domini de l’Igualada es va veu·
re recompensat els minuts 15 i 19 
quan, primer la Mariona i després 
la Núria van posar la pilota al fons 
de la xarxa i el 2-0 al marcador.

Kenji Matsuoka i Francesc Masip. 
El primer va aconseguir un bon 
resultat en quedar a la setena 
posició. L’igualadí va superar la 
fase de grups després de clas·
sificar-se com a segon en el seu 
grup en sortir afavorit d’un triple 
empat. Posteriorment, Albert Ken·
ji Matsuoka va perdre als quarts 
de final davant de Marc Riudavets 
(Calella, 0-3), que posteriorment 
es proclamaria campió. Final·
ment, l’igualadí va quedar a la 
setena posició en perdre davant 
de Dídac Serraïma (Hospitalet, 
1-3). Per la seva banda, Francesc 
Masip va guanyar una partida del 
seu grup.
Per últim, Carles Galán va dispu·
tar la competició a la categoria 
Aleví B, on no va poder guanyar 
cap partida.

Infantil. D’esquerra a dreta, Albert Kenji Matsuoka, Francesc Masip i Joan Masip.

Malgrat el resultat, el partit conti·
nuava essent disputat, si bé a me·
sura que passaven els minuts era 
cada vegada més l’equip igualadí 
el que disposava de les millors 
ocasions.
Les santpedorenques van obli·
gar a la Noelia a lluir·se en tres 
o quatre ocasions durant el partit, 
però les noies de l’Igualada van 
disposar de moltíssimes ocasions 
de gol que no es van materialitzar 
ja fos per falta de punteria o per 
l’encert de la portera visitant.
Ara la Lliga s’atura per vacances 
de Nadal fins el proper 13 de Ge·
ner que l’Igualada es desplaçarà 
a Lleida per disputar·se una cobe·
jada tercera plaça, que dóna l’as·

cens a Primera Nacional, davant 
de l’AEM.
C.F. IGUALADA: Noelia García 
(portera), Elena Alert, Janet Men·
doza (Míriam 75’), Carla Navar·
ro, Míriam Solies (Jèssica 65’) 
(defensa), Araceli Barroso (Núria 
85’), Jèssica Pablos (Yaiza Mora·
tilla 46’), Judit Pablos (centre del 
camp), Mariona Marsal, Núria Mi·
quel (Janet 80’), Marina Salanova 
(davantera). Entrenador: Paco 
Pablos.
GOLS: 1-0 Mariona (15’), 2-0 Nú·
ria (19’).
INCIDÈNCIES: Targetes grogues 
a: Pilar (52’), Clara Vilageliu (53’), 
Ana Isabel (61’), Araceli (68’).

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

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

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

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

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

Mail: .....................................................................................................
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IGUALADA / LA VEU

Moltíssim ambient a l’Igualada 
Esquaix Club amb la celebració 
del social d’hivern abans de la pa-
rada nadalenca.
El social, que des de ja fa un pa-
rell d’anys té 2 formats (estiu i hi-
vern), consta de 4 proves d’hivern 
i 6 d’estiu. És juga cada primer 
dimarts de mes i cada jugador 
acumula uns punts que dóna la 
classificació final.
Enguany, la festa va acabar amb 
un torneig per equips de 3 juga-
dors, inèdit dins la data, més un 
sopar al club amb els correspo-
nents premis als guanyadors.
El guanyador de 1a categoria va 
ser el també guanyador del tor-
neig de la fira David Martínez amb 
el Toni Jiménez i el David Aguilar 
en segon i tercer lloc final.
A 2a l’Albert Enrich va dominar 
davant el Jordi Homs i el Ton Co-
lom i finalment a 3a categoria vic-
tòria absoluta del Jordi Doncel da-
vant l’Enric Riba i el David Sanuy.
 
Dues derrotes dels equips 
SUBARU a la lliga catalana
Caps dels equips tant l’equip de 
1a com el de 2a que ens repre-

Acaba el campionat social 
d’hivern de l’IGD Esquaix

Equips de veterans de pàdel.

senten a la lliga catalana, van te-
nir bona jornada.
L’equip de 1a va caure amb cla-
redat davant del Squash Blanes, 
equip molt fort i anivellat. El Ber-
nat va caure davant l’anglès Ric-
hard Williams, David Martínez en-
front Xavi Blasco, Pipo Molina ho 
va fer davant el nostre Joan Arnau 
Pallejà i Albert Enrich poc més va 
poder fer davant Enric Portas.
L’equip de Subaru de 1a, caldrà 
que sumi punts en els partits on 
tenim enfrontament amb rivals di-
rectes com amb el Punt Groc de 
Girona i el Natació Lleida.
El Subaru de 3a, va oferir més 
resistència davant el Malibú de 
Sabadell. Els nostres van cau-
re, però no sense lluitar tots els 
partits. Jordi Homs va perdre 
desprès d’un ajustat 10-12, 8-11, 
11-13 amb Pablo Artelda. Jordi 
Doncel també va vendre cara la 
pell davant oriol Bruguera 8-11, 
11-9, 2-11, 3-11. Carles Sánchez 
poc va poder fer amb Eloi Baqué 
5-11, 7-11, 8-11 i finalment Joan 
Arnau Pallejà va sumar el punt 
igualadí a cosa d’Inés Callaghan 
11-7, 11-7, 5-11, 20-18. 

Alguns dels participants.

IGUALADA / LA VEU

El mixtes de Nadal de pàdel se-
gueix cremant etapes i partits. 56 
parelles dóna per fer molts partits 
i moltes alternatives. De moment 
segueixen vius per la part de dalt 
del quadre principal: Les parelles 
Merxe Puertolas/Mito Campins, 
Berta i Pol Aguilera, Joan Llor-
ca/Mireia Homs, David Mendez/
Emma, Isidre Marimon/Neus Ven-
tura, Bernat Solé/Carlota Llorach. 
Per la part baixa del quadre so-
breviuen: Pep Basols/Clara Escu-
dé, Pere Puig/Gloria Ferre, Quim 
Aribau/Pili Pineda, l’Albert Homs 
i l’Alba Sanou. Les finals i festa 
amb l’entrega de premis és van 
fer el passat divendres 28.  
A 1a el Mito i la Merxe van do-
minar la final davant el Pep i la 
Clara. A 2a victòria del Pere i la 
Montse davant el Xavi i la Isabel. 
Finalment a 3a, els germans Sa-
nuy, David i Rosa, van complir els 
pronòstics dominat la Dolors i el 
Jaume. El MMP va acabar amb 
el pica-pica de rigor a l’snack del 

El gran torneig de mixtes, el Mokka Pàdel, 
amb 56 parelles participants

club i amb la Iolanda com afor-
tunada del cap de St. Mokka, el 
Bernat com a guanyador dels 
esquís ELAN i la Francina com a 
guanyadora de la pala DUNLOP.
 
Els veterans, intractables
Els veterans vans dominar amb 
molta autoritat a l’Slam de Collba-
tó en una nova jornada de la lliga 
comarcal.
Jordi Homs/Àngel Solé van gua-

nyar el seu enfrontament 6-3, 
6-3 davant la parella Franco Me-
neghello/Ignacio Monterde. Joan 
Corcelles/David Jaume van fer 
el mateix guanyant la parella Ri-
card Piñol/Pep Andrés per 6-1, 
7-5. Finalment David Sanuy/Pep 
Ferrer van dominar el seu partit 
guanyant Antoni Iglesias/Jesús 
Amengual. De moment, els ano-
iencs, per molt bon camí.

Lliurament de premis, divendres passat, del Mokka Padel.
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El passat diumenge 30 de desem-
bre, 18 duatletes es van donar cita 
a la VIII Duatló de Cabrils i última 
Duatló del 2012, puntuable per al 
Circuit Català i Lliga de Clubs.
Un total de 284 duatletes van 
prendre la sortida per realitzar un 
circuit de 5 km de carrera a peu 
seguit de 20km de BTT i 2 km de 
cursa a peu per acabar, aquest 
any els circuits han estat modifi-
cats respecte a edicions anteriors 
sent bastant més durs i tècnics, 
apostant encertadament segons 

Rècord de participants del CAI Petromiralles 
en una duatló de muntanya, a Cabrils
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Els duatletes del CAI, a Cabrils.

la majoria de duatletes per un bon 
circuit de muntanya.
Els guanyadors absoluts han es-
tat Andrés Merino del CN Reus 
Ploms amb un temps de 01:22:36 
i Merce Tusell AMB 01:44:21 tam-
bién del CN Reus Ploms
Per part del CAI Triatló Petromi-
ralles cal destacar dos podis; la 
segona posició de l’equip femení 
i el tercer lloc en categoria V2 de 
Jose-Roque Rios. Aquests són 
els resultats finals dels compo-
nents del CAI:
37 O. Duran 01:35:13 i 5é Sub 23
38 Joan Riera 01:35:13

50 Sergi Pujabet 01:37:07
89 Enric Vidal 01:42:47
94 Marc Codina 01:43:25
141 Bernat Pla 01:49:11
151 Oscar Perez 01:51:32
160 Jose-Roque Rios 01:52:42 
161 Noemi Moreno 01:52:52 
163 Mª del Mar Franco 01:53:27
175 Antonio Martinez 01:55:45
182 Toni Mabras 01:58:28
193 Victor Rios 02:01:26
199 Jordi Costa 02:03:46
205 David Segura 02:05:30
234 Antoni Salanova 02:11:48
242 Lola Brusau 02:13:50
271 Susana Llopart 02:26:38

Aida Macià segueix sumant 
campionats de windsurf 
en el seu palmarès

IGUALADA / LA VEU

Tancant l’any 2012, la igualadina 
Aida Macià (E-85/Buff, Severne, 
Starboard, Daffi) tanca la tem-
porada amb bones puntuacions: 
Campiona de Catalunya de Fun-
board general; Campiona de Ca-
talunya d’eslàlom i Campiona de 
Catalunya de Freestyle. 
Aquest Macià no ha pogut ob-
tenir el lideratge en la disciplina 

d’onades, ja que les bones con-
dicions de vent i onades no han 
acompanyat l’any i no s’ha pogut 
celebrar cap esdeveniment en 
aquesta disciplina. Tot i així, per 
la temporada 2013 s’espera tenir 
un calendari ple de proves, on la 
igualadina participarà amb el nou 
material de Starboard, Severne i 
Buff, patrocinis amb els que reno-
va per a la següent temporada.

Aida Macià, en acció.

La Penya Blanc-i Blava d’Igualada va celebrar el 
Sopar de Nadal amb una seixantena de socis
IGUALADA / LA VEU

El passat dia 21 de desembre va 
tenir lloc el sopar de Nadal del la 
Penya Blanc i Blava d’Igualada 
al restaurant de “La Taverna” en 
el qual van assistir una seixante-
na de socis de l’entitat local, que 
promou l’espanyolisme des de fa 
molts anys a la nostra comarca.
Va destacar la presència a la 
trobada del President de la Fe-
deració Catalana de Penyes del 
R.C.D. Espanyol, Albert Ariza, al 
qual se li va fer el lliurament del 
carnet de soci d’honor de la Pe-
nya, en agraïment a la seva tas-
ca al davant del club blanc i blau 
i al seu suport incondicional que 
sempre ha mostrat cap a a l’en-
titat igualadina, una de les més 
actives.
També  van fer acte de presència 
a la celebració l’exconsellera del 
R.C.D. Espanyol Mª Teresa Ros i 
el fotògraf i comentarista esportiu 
Carlos Mira. 

Albert Ariza, Carlos Mira i Teresa Ros van ser al sopar de la PBB d’Igualada.

unió comercial de 

GASOILS

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

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

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili

Canvis en les dates de la fase 
final de la Lliga Europea d’hoquei
IGUALADA / LA VEU

Les festes de Nadal segueixen 
marcant l’actualitat de l’IHC en 
un moment que el primer equip 
de l’entitat aprofita la pausa de la 
competició per tenir uns dies de 
descans. Ara s’ha sabut que la 
fase final de la Lliga Europea ha 
canviat de dates. El CERH ha mo-
dificat les dates inicialment pre-

vistes, el 25 i 26 de maig, per no 
coincidir amb la final de la Campi-
ons League de futbol que es juga-
rà el dia 25 de maig a l’estadi de 
Wembley a Londres. La final four 
es disputarà el cap de setmana 
de l’1 i 2 de juny. Hi arribaran els 
equips que hagin ocupat una de 
les dues places per grup i després 
hagin superat una eliminatòria 
prèvia a la fase final. 



TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora ha ende-
gat una campanya de micro-
mecenatge amb l’objectiu de 
recaptar petites aportacions 
que es destinaran a la realit-
zació de l’escenografia de l’es-
pectacle Olor de gas, la prime-
ra producció pròpia de teatre 
per a adults de la sala indepen-
dent igualadina. La campanya 
es durà a terme a través de la 
plataforma Verkami (www.ver-
kami.com) i romandrà activa 
durant els propers 40 dies.
En aquest projecte teatral, el 
Teatre de l’Aurora ha sumat 
el talent i el treball de diversos 
artistes igualadins: l’escriptor 
Pep Elias, autor de la novel·
la Olor de gas (Premi Novel·
la Breu Ciutat de Mollerussa 
2010, Pagès Editors) en què 
s’ha basat l’espectacle; l’actor 
Joan Valentí i el director teatral 
Marc Hervàs, entre d’altres. 
Olor de gas ens explica un 
viatge a la recerca de la feli-
citat, mitjançant la història de 
l’Adam, el primer home que 
viatja al planeta Mart per que-
dar·s’hi, en una missió espaci-
al en què només té garantit el 
bitllet d’anada.
Aquest projecte també comp-
tarà amb la participació de més 

igualadins que s’hi han sumat, 
com el director i productor 
audiovisual Joan Domènech, 
el fotògraf Joan Guasch, els 
dissenyadors Aureli Sendra i 
Jaume Enrich o els creadors 
audiovisuals Guillem Marimon 
i Albert Graells. Com diu Òscar 
Balcells, director del Teatre de 
l’Aurora, “Olor de gas és un 
projecte molt igualadí on hi 
hem anat sumant el talent de 
molta gent”.
Olor de gas s‘estrenarà al Tea-
tre de l’Aurora el 15 de febrer, i 
iniciarà una gira que el portarà 
per diferents sales catalanes. 
Un dels objectius del projecte 
és el de produir un molt bon 
espectacle, que pugui viatjar 
per tot Catalunya i més enllà. 
“Pretenem que la gent s’ho 
passi bé, que pugui riure i 
emocionar·se”, assegura l’ac-
tor protagonista Joan Valentí. 
El director Marc Hervàs afe-
geix que “el públic sentirà mol-
ta empatia, tot i ser una histò-
ria que succeeix a Mart”. Per 
la seva part, l’autor Pep Elias 
afirma sentir·se “molt emo-
cionat en veure com la meva 
obra es posarà en escena sen-
se perdre l’essència original: 
la recerca de la felicitat. No 
m’hagués imaginat mai que la 

història que vaig escriure aca-
baria en un escenari i el fet de 
poder·ho fer amb el Marc, el 
Joan i altra gent coneguda, i a 
Igualada, al Teatre de l’Aurora, 
és molt emocionant.”

Els espectadors també po-
den participar en aquest 
projecte
Una de les parts més impor-
tants de la posada en escena 
d’Olor de gas serà l’esceno-
grafia i és per a això que el 
Teatre de l’Aurora ha engegat 
una campanya de micromece-
natge a través de la platafor-
ma Verkami. L’escenografia 
d’Olor de gas, dissenyada per 
l’escenògraf Martí Doy, serà 
una combinació de simplicitat, 
espectacularitat i humor. Està 
inspirada en referents visuals 
de la investigació espacial dels 
anys 50 i 60. Contindrà una 
càpsula espacial, uns mòduls 
per a un habitacle marcià i una 
pantalla de projecció esfèrica 
on podrem veure des d’un ra-
dar fins a l’univers sencer.
La campanya durarà exacta-
ment 40 dies en els quals es vo-
len aconseguir 2.200 euros per 
finançar part del cost d’aques-
ta escenografia. Es tracta d’un 
moviment crowdfunding, una 
manera directa de finançar 
projectes amb la suma d’apor-
tacions individuals. El públic, 
convertit en mecenes, a canvi 
de les seves aportacions eco-
nòmiques rebrà recompenses 
exclusives. Entre aquestes re-
compenses hi ha l’assistència 
a l’estrena d’Olor de gas úni-
cament pels mecenes; a més 
a més d’una copa de cava al 
finalitzar la funció, o un exem-
plar de la novel·la dedicada 
per l’autor Pep Elias, entre 
d’altres. Els interessats poden 
fer les seves aportacions a 
www.verkami.com.
Tots els implicats en l’obra 

“Olor de gas”, de Pep Elias serà adaptada per al teatre
Projecte 100% igualadí • L'autor de la novel.la és en Pep Elias, l'adaptació teatral és a càrrec del director Marc 
Hervàs, la protagonitzarà en Joan Valentí i és la primera producció pròpia de teatre per a adults del Teatre de l'Aurora

El micromecenatge  o 
crowdfunding descriu la co-
operació, atenció i confiança 
col·lectiva de persones que 
treballen conjuntament i in-
verteixen diners en altres re-
cursos junts, normalment per 
Internet, per donar suport als 
esforços iniciats per altra gent 
o organitzacions. El finança-
ment en massa es du a terme 
amb diversos objectius, des 
d’ajuda humanitària, periodis-
me ciutadà, artistes que bus-
quen suport dels seus admi-
radors...
El micromecenatge està re-
bent molta atenció pels em-
prenedors ara que els mitjans 
de comunicació socials, les 
comunitats virtuals i la tecno-
logia de micropagament fan 
possible fer donacions segu-
res i ràpides.
Una de les plataformes de mi-
cromecenatge que està tenint 
més acceptació actualment 

Què és el micromecenatge?
és Verkami que es dirigeix a 
creadors independents que 
busquen finançament per 
materialitzar les seves ide-
es. El seu públic, convertit en 
mecenes, rep recompenses 
exclusives a canvi de les se-
ves aportacions. Els creadors 
mantenen tots els drets sobre 
les seves obres, i ofereixen 
als mecenes que els ajuden a 
finançar els seus projectes re-
compenses en forma de cre-
acions i productes exclusius, 
experiències úniques, edici-
ons limitades, marxandatge, 
accés a descàrregues...
Només els projectes que en el 
termini de 40 dies arribin com 
a mínim al 100% del seu ob-
jectiu de finançament rebran 
els diners aportats pels seus 
mecenes. En cas contrari, les 
quantitats que els mecenes 
s’han compromès a aportar 
no es faran efectives i el pro-
jecte no rebria el finançament.

han dipositat molta il·lusió en 
aquesta producció i esperen 
que els igualadins també ho 
facin a partir de les seves apor-

tacions. “Dir als igualadins que 
participin amb l’espectacle, és 
un compte enrere de 40 dies!” 
exclama Valentí.

Joan Valentí, Pep Elias, Marc Hervàs i Oscar Balcells

Maqueta de l’escenografia de l’espectacle
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CIRC / LA VEU

Fins avui divendres 4 de gener 
Tot Circ continua oferint al re-
cinte de L’Escorxador d’Iguala-
da tallers de circ i espectacles 
per a tota la família en el marc 
de la primera edició del Circ 
de Nadal. La proposta, que va 
iniciar-se el 27 de desembre, 
està tenint molt bona acollida i 
els organitzadors esperen con-
tinuar amb aquest bon ritme.
En aquest sentit, la cofundado-
ra de Tot Circ Elisabet Tomàs 
comenta que per aquests úl-
tims dies ja tenen força reser-
ves i entrades venudes i que 
els ha sorprès l’interès que 
el Circ ha generat també fora 
d’Igualada i comarca: “Estan 
venint famílies a gaudir d’una 
estona de circ provinents de 
Sant Llorenç d’Hortons, Olesa 
de Montserrat, Esparreguera, 
Martorell… Això ens fa molta 
il·lusió perquè ens reafirma 
que la proposta de Tot Circ de 
tallers de circ i diferents espec-
tacles ha agradat”.
Els tallers es divideixen en 
dues àrees de joc. Al pati exte-
rior hi ha activitats per als nens 
i nenes més grans amb espe-
cialitats com els monocicles, 
xanques de mà, cable d’equi-
libris, malabars i hola-hops 
gegants, mentre que a dins de 
L’Escorxador s’ha instal·lat ‘El 
Circ dels més menuts’ adreçat 
a infants de 0 a 9 anys on es 
poden pintar i vestir de pallas-
so, saltar en un inflable o fins i 
tot tocar els instruments musi-
cals de l’orquestra del Circ de 
l’Escorxador. Segons Tomàs, 
“L’Escorxador és molt adequat 
per aquest tipus d’activitats 
en família ja que els nens no 
surten al carrer i poden alter-
nar l’espai exterior amb l’inte-

rior sense cap tipus de perill. 
A més, amb les caravanes, les 
garlandes i l’ambientació de 
circ el recinte queda preciós”.
Pel que fa a la programació 
escènica, Tomàs observa que 
“la varietat d’espectacles per 
a tots els públics ha estat un 
encert ja que durant els 9 dies 
que dura el Circ de Nadal hi 
ha la possibilitat de veure qua-
tre espectacles diferents –i, si 
es vol, repetir!– a preus molt 
populars”. Avui divendres es 
representarà ‘Ale-hop!!’ de la 
Cia. Tot Circ.
El Circ de Nadal obre portes 
de 10.30h a 13h i de 16.30h a 
19h (el dia 31 només hi haurà 

Avui divendres, darrera representació del Circ de 
Nadal de Tot Circ a l’Escorxador

sessió de matí i el dia 1 només 
sessió de tarda). Els tallers es 
duen a terme sempre a l’inici 
de la sessió i, després, a les 
12h o a les 18h, tenen lloc les 
funcions.
L’entrada per una sessió de 
Circ de Nadal val 5 euros (preu 
per persona a partir de 3 anys) 
i hi ha abonaments de 12 eu-
ros per a 3 sessions. Es poden 
adquirir anticipadament al web 
www.totcirc.com o bé directa-
ment a la taquilla de L’Escor-
xador (c/ Prat de la Riba, 47. Al 
costat de l’Asil del Sant Crist). 
L’aforament és limitat i s’ofe-
reix servei de bar.

LLIBRES / JOSEP ELIAS FARRÉ

L’autor del volum de dibui-
xos i poesies Descobrint 
Igualada, Francesc Mar-
cé Sanabra, acaba d’edi-
tar el volum Cants d’amor i 
d’enyorança, que és un re-
cull de poesies dedicades a 
la memòria de Rosó Puig i 
Ribó, que fou la seva espo-
sa i amb la qual va conviure 
60 anys de matrimoni.
Ara, doncs, en lloc de la 
seva acostumada nadala, 
ha preferit agabellar la mu-
nió de poemes que, des del 
juliol fins l’octubre de 2012, 
ha anant component a la 
memòria de la seva benvol-
guda Rosó.
A la portada hi figura el di-
buix d’un sol -Marcé és un 
col.lecionista d’astres rei - 
realitzat pel seu nét Arnau 
Marcé Mateu. A l’interior, 
uns dibuixos de roquers 

de Calella, on estiuejaven, 
acompanyen la trentena de 
composicions poètiques que 
va redactar com un literari 
adéu, i a la vegada com un 
homenatge i agraïment.
El seu amic Ferran Soriano 
ha tingut cura de prologar 
aquesta obra del nonagenari 
poeta. Un retrat, a tot color, 
de la Rosó, datat el 1973, 
original de Rafael Rosés i Ri-
vadavia, encapçala la cadena 
ben rimada de títols i contin-
guts que expressen  el seu 
estat d’ànim. S’inicia amb una 
dedicatòria que va escriure 
al 2002, en ocasió de les se-
ves Noces d’or, i acaba amb 
els versos que redactà per la 
colla familiar que el dia 9 de 
setembre passat s’acomiadà 
de la senyora Puig tirant unes 
roges roses al mar de Calella 
de Palafrugell.
 

“Cants d’amor i d’enyorança”, 
nou llibre de Francesc Marcé

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

 Trucar al:
93 803 75 56

Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

ANEM AL TEATRE 
AMB

Temporada 2012-2013

Dia 2 de Febrer 2013

HORA DE SORTIDA:  18,15

 SÍ, MINISTRE
Sinopsi
Fa trenta anys que s’emeté a la televisió el primer capítol de Sí, 
Ministre i que va convertir-se en la comèdia política de més èxit 
de la història. Els autors originals de la peça s’han reunit per crear 
la segona part de l’obra que ja ha sabut fer-se un lloc en la 
consciència política de la nació.

Però en aquests anys, el món i la tecnologia han canviat. Jim 
Hacker i el seu equip es veuran implicats en un moment molt 
delicat; un moment marcat per la bancarrota �nancera i on l’única 
salvació aparent pel país ve donada gràcies a la tèrbola relació 
amb el Ministre d’Afers Exteriors del Kumranistan. Una comèdia 
hilarant per no parar de riure.

AL TEATRE CONDAL
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Jeanine Deckers va néixer a Brussel.les, el 17 d’oc-
tubre de 1933, en el si d’una família convencional 
i molt conservadora, encara que mal avinguda. De 
nena, a part dels estudis reglats, va assistir a l’Es-
cola d’art, un centre on no va tardar a manifestar un 
singular talent per la música fins al punt de saber 
compondre i escriure les seves pròpies cançons. 
Més endavant, amb algun que altre dilema sobre la 
seva identitat, va considerar que s’havia de trobar 
molt més a gust amb la vida conventual que no pas 
veient-se projectada cap al matrimoni, una conjun-
tura que a la dècada dels 50 va destinar-la a l’ingrés 
en el convent de les Dominiques.
Amb el pertinent canvi de nom, a les ordres religi-
oses, va escollir el de Germana Luc-Gabrielle, i la 
seva missiva a la congregació aviat va ser cantar i 
tocar la guitarra per a diferents grups de l’Església. 
Quatre anys després, de comú acord amb la seva 
superiora, va considerar ocorrent de validar les se-
ves capacitats musicals amb la signatura d’un con-
tracte amb la Philips Record Companyia, a partir del 
qual els beneficis dels possibles èxits es repartirien 
entre la discogràfica i la comunitat religiosa, atès 
que les disposicions de l’ordre li exigien vots de po-
bresa i la prohibició de fer pública la seva imatge i 
el seu nom real. L’edició del seu primer disc, doncs, 
portava el sobrenom de Sor Somriure.
El 1963, ella va escriure “Dominique”, una cançó 
en homenatge al fundador de l’ordre dominicana, 
que va ser el seu únic i gran èxit, premiat She won 
the Grammy Award for Best Gospel music that year. 
amb el Grammy Award a la millor peça religiosa de 
l’any. A taped version of her singing that song was 
broadcast on “The Ed Sullivan Show” in 1964 (the 
same year the Beatles appeared on his show). Una 
versió gravada de la seva forma de cantar aques-

CARMEL·LA PLANELL
ENTRE NOSALTRES...

Jeanine Deckers, altrament “Sor Somriure”
ta cançó es va emetre a El Show d’Ed Sullivan el 
1964 i posteriorment,  el 1965, el cinema MGM tur-
ned her life into a syrupy movie _Singing Nun, The 
(1965)_ starring Debbie Reynolds in the titular role, 
and Soeur Sourire wrote most of the songs.va donar 
la vida al seu personatge amb la pel.lícula “La monja 
cantautora”, interpretada per Debbie Reynolds, una 
història per la qual Sor Somriure va escriure la ma-
joria de les cançons. La popularitat d’aquesta cinta 
va superar-la tant que It was perhaps more publicity 
than she wanted, that same year the Singing Nun 
stopped performing music, preferring to concentrate 
on her studies in the convent.va resoldre de deixar 
de tocar i actuar en públic. De seguida, va retornar a 
la vida conventual per a concentrar-se en uns nous 
estudis, una posició força incòmode que va decidir-la 
a A year later she left the convent and resumed her 
singing career; she changed her name to Luc Do-
minique, combining her religious name and her hit 
song.abandonar el convent a l’any 1966.
Un cop represa la seva carrera com a cantant i amb 
el nom de Luc Dominique, un binomi de nom religiós 
i de la seva cançó d’èxit, des d’un àmbit públic, aBy 
the late 1960s, her songs had controversial themes. 
finals dels seixanta, les seves cançons -carregades 
de bondat i humanitat- de la mà d’un manager sen-
se escrúpols només van veure el triomf en escena-
ris de mala mort. Amb tot, durant aquesta època, a 
pesar de la seva religiositat, va haver de fer front a 
diversos conflictes amb l’Església Catòlica a propò-
sit d’unes lletres vindicatives de canvis socials. Un 
dels enfrontaments més fibrós va ser provocat amb 
motiu de l’edició de “La píndola d’or”, una cançó que 
reconeixia els favors de les pastilles anticonceptives; 
un controvertit atac de l’Església que va arribar al 
terreny personal en el sentit de qüestionar i castigar 

la seva opció lèsbica.
Quant a la seva vida 
privada, mai no es va 
amagar de la seva re-
lació de parella She 
joined with a woman, Annie Pescher, and together 
they owned and operated a school for autistic chil-
dren. amb Annie Pescher, amb la qual va apostar 
per una labor tremendament valerosa, la fundació 
d’una escola per a nens autistes. Tanmateix, In the 
1980s, the Belgian government said that the Singing 
Nun owed over $60,000 in back taxes, on money 
she had earned during her singing career while a 
nun.a la dècada dels 80, el govern belga, va recla-
mar-li una considerable suma pels impostos endar-
rerits dels diners guanyats mentre era monja. Ella, 
evidentment no disposava dels documents referits a 
l’acord de cessió dels seus drets alhora que l’Esglé-
sia no reconeixia ni cap contracte ni n’assumia cap 
deute. She had donated all her proceeds to the con-
vent, but the Belgian government said she owed the 
money nonetheless.Aquest desafortunat cas d’as-
setjament per al pagament d’un deute inesperat va 
conduir-la a una tremenda depressió, un tràngol que 
va compartir plenament amb la seva companya, fins 
al punt que ambdues van decidir posar fi a les seves 
vides el 29 de març de 1985, en un pacte de suïcidi 
al seu apartament de Wavre, a la regió valona de 
BèlgicaIn 1985, Luc Dominique and Annie Pescher 
killed themselves in a suicide pact.The Singing Nun 
will be remembered by this song...”Dominique, ni-
que, nique, Over the land he plods along, And sings 
a little song. Never asking for reward, He just talks 
about the Lord, He just talks about the Lord. 

EXPOSICIONS / LA VEU

La propera exposició, en 
aquest segon trimestre de 
curs, que es presentarà a l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps d’Igualada és “Realis-
me, color i optimisme”, a càr-
rec d’Anna seguranyes.
Anna Seguranyes és restaura-
dora i pintora. Com a restaura-
dora cal destacar els treballs 
de reconstrucció del retaule de 
l’església de l’oratori de Sant 
Felip Neri de Vic, la restaura-
ció del retaule barroc del Mo-
nestir de les Carmelites Des-
calces de Santa Teresa de Vic 
o els treballs a la capella bar-
roca del monestir de Sant Joan 
de les Abadesses. A la present 
mostra, però, és la seva face-
ta com a pintora la que es pot 
veure.
Anna Seguranyes acostuma 
a representar imatges i esce-
nes de la vida quotidiana, del 
món dels joves i les relacions 

interpersonals. Sovint els per-
sonatges, un noi i una noia, es 
repeteixen però en diferents 
actituds i accions: passejar, 
parlar, descansar, fotografiar, 
etc. 
La seva obra mostra tranquil-
litat, calma i optimisme, palesa 
la seva admiració per autors 
americans com Norman Roc-
kwell, Frederic Remington o 
John Singer Sargent, i recorda 
certs aspectes del moviment 
pop-art.
Aquest exposició es podrà 
veure a la Sala Gaspar Camps 
de l’escola del 9 de gener al 15 
de febrer d’enguany, i s’inau-
gurarà el dimecres 9 de gener 
a les 8 del vespre.

“Realisme, color i optimisme”, exposició d’Anna 
Seguranyes, a l’EMA Gaspar Camps

CINEMA / LA VEU

El proper dijous dia 10 tornen 
les sessions del Pantalla Ober-
ta a la sala de socis de l’Ate-
neu Igualadí. A les 8 del ves-
pre es podrà veure la pel.lícula 
Four lions (Quatre lleons), un 
film de Chris Morris, una pro-
posta arriscada i estimulant 
en què explica la història de 
quatre musulmans -als qui s’hi 
afegeix un cinquè- que viuen a 
Anglaterra i prenen la decisió 
de convertir-se en terroristes. 
El film tracta un tema actual i 
difícil com és el terrorisme in-
ternacional i ho fa en clau de 
comèdia.

El proper dijous torna 
el Pantalla Oberta a 
l’Ateneu

L’obra mostra tran-
quil.litat, calma, op-
timisme i recorda, 
en certs aspectes, el 
moviment pop-art
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EXPOSICIONS

AQUAREL·LES
Remigi Combalia i Vila
Aquarel.les inspirades en el pai-
satge i en les petites coses que 
ens envolten. 
Del  8 de desembre al 10 de 
gener al Portal del Llevador (c. 
Concepció, 13 d’Igualada).

ELS RITUS DE LA MORT
Xavier Grabriel Puiggròs
Dibuixos realitzats a la Bibliote-
ca Central Llapis sobre paper i 
algunes notes d’aquarel.la. 
Del 2 de novembre al 12 de ge-
ner al Punt de lectors de al Bibli-
oteca Central d’Igualada.

L’APARADOR
Presenta la feina realitzada pels 
alumnes de segon curs dels 
cicles formatius  d’Artesania 
en cuir i Gràfica Publicitària de 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps. 
Del 28 de novembre a l’11 de 
gener al vestíbul de la Unió Em-
presarial de l’Anoia.

PIERENQUES
Mostra fotogràfica amb un recull 
d’imatges de les excursions de 
Pierenques pel terme de Piera. 
De l’1 de desembre al 6 de ge-
ner a la Biblioteca de Piera

DONES DE LA TERRA
Fotografies de Jordi Oliver so-
bre dones del món que són un 
homenatge a la dona i a la seva 
lluita diària pels seus drets. 
Del 26 de novembre al 20 de ge-
ner a VINNART.

PIMPINELA
Pilar Pineda
La bellesa d’unes làmpades ar-
tesanals, úniques i de gran efec-
te i lluminositat.
Del 17 de desembre al 20 de ge-
ner a VINNART.

ELS REIS: 20 AUQUES 
DEL SEGLE XX
Una mostra de les primeres au-
ques del Reis que reflecteixen la 
iŀlusió d’una festa local tradicio-
nal. 
Del 13 de desembre al 15 de 
gener al vestíbul de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

AUQUES XL
Selecció d’auques en format 
gegant, fetes per Joan VIlamala 
que pública auques des de 1976 
i de Ramon Cuellar, que també 
és un aucaire reconegut. 
Del 13 de desembre al 15 de 
gener a la Biblioteca Central 
d’Igualada.

LA VIDA EN UN CLIC
Oriol Solà
La mostra és un joc visual a tra-
vés de fotografies que exploten 
totes les possibilitats expressi-
ves dels populars ninots “clics”. 
Del 21 de desembre al 5 de ge-
ner al vestíbul de l’Ajuntament de 
Montbui.

ENFOC 2012
Obres realitzades durant el 
concurs de fotografia Enfoc, un 
conjunt de propostes estètiques 
amb diversos graus de comple-
xitat i dificultat. 
Del 3 al 20 de gener  a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

REALISME, COLOR I 
OPTIMISME
Anna Seguranyes
La pintura d’Anna Seguranyes 
desprèn optimisme i vitalitat, tre-
ballant amb un realisme propi. 
Del 5 de gener al 15 de febrer a 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

L’AIGUA
Exposició sobre l’aigua com a 
font de vida que cal preservar.. 
Del 2 al 31 de gener a la Bibliote-
ca de Piera.

EL DESPERTAR D’UN 
SENTIMENT
Gemma Herrera
La Gemma Herrera presenta la 
seva obra: quadres amb paisat-
ges que conviden a entrar, flors 
d’impactant bellesa, bodegons 
molt personals... 
Del 4 al 29 de gener a la Bibliote-
ca de Piera.

L’ART DE L’ÈRIC
L’Èric, un nen de tan sols 8 anys, 
mostra part del seu art i la pas-
sió per mostrar la natura i els 
animals. 
Del 4 al 29 de gener a la Bibliote-
ca de Piera.

IGUALADA / LA VEU

La biblioteca de l’Escola d’En-
ginyeria d’Igualada, de manera 
coordinada amb l’Ajuntament 
de la ciutat, amplia el seu ho-
rari entre el 7 de gener i el 3 de 
febrer, amb la voluntat de do-
nar servei a aquells estudiants 
universitaris que es troben en 
època d’exàmens.
Durant aquest període, la bibli-
oteca de l’edifici de la Teneria 
a la plaça del Rei, obrirà de di-
lluns a divendres entre les 10 i 
les 14h i entre les 15 i les 22h. 
Els dissabtes obrirà de 10 a 
14h i de 15 a 20h i els diumen-
ges ho farà només en horari 
matinal, entre les 10 i les 14h. 
L’únic dia que aquesta instal·
lació romandrà tancada serà el 
28 de gener, festivitat de Sant 

Tomàs d’Aquino, patró de les 
universitats.
A partir del 3 de febrer es re-
cuperarà l’horari habitual: de 
10 a 14h i de 15 a 19h de di-
lluns a dijous, de 10 a 14h els 
divendres, i tancant portes 
tant dissabte com diumenge. 
La regidora d’Ensenyament i 
Universitats de l’Ajuntament 
d’Igualada, Anna Bacardit, ex-
plica que “la voluntat és ampli-
ar la proposta d’espais d’estudi 
de la nostra ciutat i completar 
ubicacions com la Biblioteca 
Central o la Biblioteca de l’Ate-
neu Igualadí, per tal que els 
nostres estudiants puguin dis-
posar d’un entorn útil on pre-
parar les seves proves”.
Precedents d’utilització de l’es-
pai

Aquesta ampliació d’horaris ja 
es va dur a terme ara fa un any 
i, especialment, coincidint amb 
l’època d’exàmens universita-
ris i de Selectivitat del passat 
estiu. Entre el 28 de maig i el 
29 de juny, durant les cinc set-
manes en què aquesta biblio-
teca va ampliar els seus hora-
ris, va registrar una mitjana de 
2.000 visites setmanals. Les 
hores de principals afluència 
van anar de les 11h a les 13h i 
de les 17h a les 21h, destacant 
especialment la bona afluèn-
cia en cap de setmana, ja que 
tant dissabte com diumenge, 
dies en els quals habitualment 
l’edifici tanca, s’hi van registrar 
unes 200 visites diàries.

La biblioteca de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada amplia els seus horaris coincidint 
amb l’època d’exàmens universitaris

EXPOSICIONS / LA VEU

Fins aquest divendres es pot 
veure al vestíbul de l’ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbuui la mostra “La vida 
en un clic”, del periodista i fo-
tògraf montbuienc Oriol Solà 

i Prat. Es tractaLa mostra és 
un joc visual a través de fo-
tografies que exploten totes 
les possibilitats expressives 
dels populars ninots “clics”. 
Amb motiu d’aquesta mostra 
s’ha organitzat un concurs de 
dibuix. Tots els nens i nenes 
de Montbui podran participar 
en aquesta mostra, basada 
en el tema “valors i solidari-
tat” lligats al món dels “clics”. 
En aquesta mateixa exposició 
es podran recollir els folis per 
fer els dibuixos. Caldrà lliurar 
els dibuixos a l’ajuntament de 
Montbui abans del 5 de gener. 
Els premis seran tres jocs de 
PlayMòbil, que es lliuraran el 
dimarts 15 de gener, diada de 
Sant Maure, a l’ajuntament de 
Montbui.

Fins avui divendres, exposició: 
“La vida en un clic” a Montbui

Concert de Reis 
amb la Coral Migto a 
l’església del Roser

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres, a les 9 del 
vespre, l’església del Roser 
acollirà el Concert de Reis 
que anirà a càrrec de al co-
ral igualadina Migto. El cor 
ha preparat per aquestes 
festes un repertori dedicat 
a la música religiosa i que 
acabaran oferint als oients, 
un conjunt de nadales.
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LA TEVA AGENDA 
D’ACTIVITATS CULTURALS

DIVENDRES 4

CONCERT DE REIS
- Igualada 
Concert a càrrec de la Coral 
Migto amb un repertori dedicat 
a la música religiosa i que aca-
barà amb un conjunt de nada-
les.
Divendres, a les 9 del vespre a 
l’església del Roser.

DISSABTE 5

ARRIBADA DE LA CAVALCA-
DA DELS REIS D’ORIENT
- Igualada
Arriben a Igualada els Reis 
d’Orient en la festa més multitu-
dinària de la nostra ciutat.
Dissabte, a partir de 2/4 de 6 de 
la tarda amb sortida davant de 
l’antic hospital.

VISITA GUIADA AL CASTELL 
DE CALAF
- Calaf
Visita guiada i gratuïta pel cas-
tell calafí.
Dissabte, a les 11 del matí am 
sortida des de l’Oficina de Tu-
risme.

ESPECTACLE INFANTIL

- Òdena
Xavi Lozano presenta “Tubs del 
món”. Amb la idea del reciclatge 
i l’observació del que ens envol-
ta, podem sentir objectes que 
veiem cada dia..
Dissabte, a les 12 del migdia al 
Teatre Centre Unió Agrícola.

DIUMENGE 6

FIRA DE REIS
- Igualada
Fira d’Igualada organitza la tra-
dicional Fira de Reis, la més an-
tiga de la ciutat.
Diumenge, a partir de les 9 del 
matí al passeig Verdaguer i al 
nucli antic.

BALLADA DE SARDANES
- Igualada
Ballada de sardanes amb 
l’acompanyament de la cobla 
Ciutat de Manresa.
Diumenge, a les 12 del migdia a 
la plaça de Catalunya.

ELS PASTORETS
- Calaf
Nova sessió dels Pastorets ca-
lafins.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Casal de Calaf.

PESSEBRE VIVENT
- Els Prats de Rei
Durant la tarda de diumenge els 
Prats de Rei es vesteix per ofe-
rir el seu Pessebre Vivent a tots 
els visitants.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda 
pels carrers del municipi.

DILLUNS 7

EL POEMA DE NADAL
- Igualada
Recitació del Poema de Nadal 
de Josep M.de Sagarra a càrrec 
de diversos rapsodes i interven-
cions de la coral La Llàntia.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 8

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Piera
Trobada dels participants per 
comentar i debatre el llibre Días 
de clase, de Daniel Nesquens.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 9

CINEMA “REBECCA”
- Igualada
Projecció en versiço original i 
subtítols en castellà del clàssic 
del cinema “Rebecca”, dirigida 
per Alfred HIchcock.
Dimecres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

RUSQUICONTES. CADA MATÍ 
SURT EL SOL AL MEU JARDÍ
- Piera
Sessió de l’hora del conte en 
petit format, adreçada a nens i 
nenes de 5 a 8 anys, per inceti-
var el gust per la lectura.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 10

PANTALLA OBERTA
- Igualada
Sessió de Pantalla Oberta amb 
al projecció de la pel.lícula 
“Four lions” de Chris Morris.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí.

XERRADA. “TÈCNICA META-
MÒRFICA I LA TRANSFORMA-
CIÓ”
- Igualada
Xerrada a càrrec d’Imma Vila, 
terapeuta i mestra de reiki. La 
Tècnica Metamòrfica és una 
eina que ajuda a la preconcep-
ció, concepció, embaràs i part.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de comunicació de l’Ate-
neu Igualadí.

TEATRE. “RASPALL”
- Vilanova del Camí
Representació de l’obra de 
Pere Calders “Raspall” a càrrec 
de Teatre Nu.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Centre Polivalent de Can Pa-
passeit.

Hagia Sophia, un temple al servei de les religions cristiana i musulmana
L’actual Istambul, la bella Constantinoble d’un llarg i testimonial passat, et presenta 
orgullosa les lluïssors de l’antiga Bizanci amb un aparador d’arquitectures, carrers i 
places vestits d’algunes exuberants mesquites i de vells palaus d’insignes sultans 
otomans; encara que tota aquesta grandesa i majestuositat d’admirables contrastos 
no són res si no es té en compte la seva estratègica situació i l’inversemblant encan-
teri de les aigües del Bòsfor.
Hagia Sophia, un temple en honor a la saviesa divina, és tot un exponent de magni�-
cència i concòrdia al servei de dues religions: la cristiana i la musulmana, és a dir, un 
utòpic despertar de l’harmonia entre Orient i Occident. Si bé una primera concepció 
de l'edi�ci va ser ideada per Constantí, el Gran, el projecte de�nitiu va veure’s 
realitzat sota el mandat del seu �ll Constanci II, entre el 325 i 360, amb el nom de 
Megale Ekklessia. Més endavant, després d’un incendi, l'església va ser restaurada 
per a dedicar-la al gran emperador Teodosi II. Però una nova destrucció pel foc, a 
l’any 532, va fer que l'emperador Justinià, a pesar del seu escapçat mandat, s’erigís 
com a representant de l’ortodòxia bo i convertint la basílica en segell universal de la 
seva fe. Sota els seus dictàmens, més de cent arquitectes i centenars d’operaris van 
tirar endavant una íntegra remodelació que va possibilitar, a l’any 537, la consagració 
o�cial de Santa So�a -amb la presència de l'emperador i la seva cort- dins del marc 
de la cristiandat, més enllà de ser la seu de les grans cerimònies de coronació i de 
baptisme.
Finalment, el 29 maig 1453, els turcs otomans van conquerir Constantinoble, i des 
d’aquell dia, des de les alçàries de la basílica la veu del muetzí va tornar a cridar als 
�dels a l'oració, en una conversió d’Hagia Sophia en Mesquita. I, a pesar de preservar 
respectuosament algunes icones, mosaics i diverses dependències de l'església 
cristiana, els canvis de signe religiós es van fer inevitables. A l'absis s'hi va afegir un 
mihrab orientat a La Meca i sobre una de les cúpules més petites s'hi va aixecar un 
minaret de fusta; i en successius episodis es va dotar a la mesquita de més minarets. 
La bullícia que anima tota l’esplanada de davant d’Hagia Sophia, amb la Mesquita 
del Sultà Ahmet (Mesquita Blava) a l'altre extrem, experimenta un repentí silenci tan 
bon punt has creuat les portes de la basílica i, malgrat que l’edi�ci està força danyat 
pel pas del temps i unes restauracions que mai no es veuen del tot, el seu interior és 
una extraordinària meravella. La seva amplíssima planta basilical està presidida per 
una gran cúpula central i dues petites semicúpules abillades amb nombroses 
�nestres que deixen penetrar una llum difosa sobre tot el paviment per a enllumenar 
als feligresos durant la pregària. La cúpula principal va ser decorada amb cal.ligra�a 
àrab de l'època otomana i a més està engalanada amb uns esplèndids mosaics de 
brillants gradacions daurades, que se sumen a incrementar la lluminositat de tot el 
recinte. 
Després de la porta principal, que dóna a dos diferents nàrtex, una segona entrada  
et descobreix la gran porta de bronze -amb un fantàstic mosaic al damunt- que va 

ser l’accés primordial de l'emperador Justinià. I, un cop creuat aquest llindar et trobes 
amb la rampa que condueix a les galeries del segon pis, dependències que contenen 
els tres espectaculars mosaics sobre el dia del judici �nal i la personi�cació dels 
emperadors i les seves mullers. La nau de l'església és fantàstica amb una excel.lent 
parada d’elegants i esveltes columnes de marbre i granit que elogien l’estètica 
coríntia; i, si bé abans havia estat decorada amb uns enormes canelobres de vidre, 
ara alberga una sèrie d’afegits tardans com és el cas del púlpit i la Llotja del sultà, una 
estança de re�nada estètica reservada a les cerimònies de culte dels sultans. 
Independentment que la majestuositat de l’Església envaeixi la teva mirada, detalls 
com els sorprenents discs de fusta que reprodueixen -escrits amb lletres d'or- el nom 
d'Al.là i de Mahoma, a més dels altres profetes, són d’una atenció inexcusable. En un 
extrem hi ha el jardí amb els quatre mausoleus de sultans otomans i les seves respec-
tives famílies; un accés que et deixa veure aquell  exterior, revestit d’ocre i de vermell, 
que t’apropa al darrer semblant de la monumental Hagia Sophia, aquell relativa-
ment recent, del segle XIX. Per últim, amb aquest nou reclam, la mesquita, al 1935, va 
ser reconvertida en museu bizantí i l'otomà per ordre de Mustafa Kemal Atatürk, tal i 
com se’t presenta a l’actualitat. 

Hagia Sophia Façana

Hagia Sophia Interior



Nens robats
Estrena a Igualada •  El hombre de las sombras

RAMON ROBERT.-
S’estrena El hombre de las 
sombras (The tall man), pri-
mera peŀlícula en llengua 
anglesa del guionista i realit-
zador francès Pascal Laugi-
er, el qual ja havia destacat 
amb Martyrs i El internado. 
És tracta d’una intriga, més 
policíaca que terrorífica, cen-
trada en el personatge de Ju-
lia (Jessica Biel). Ella és una 
jove infermera que viu en un 
decadent poble miner d’Es-
tats Units, Cold Rock, en el 
qual, inexplicablement, han 
desaparegut diversos nens 
en molt poc temps. Els més 
supersticiosos atribueixen les 
desaparicions a ‘Home Alt: 
un fosc personatge que, se-
gons la tradició, segresta els 
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R.R.-
Som a l’estiu de 1943, en plena 
guerra mundial.  En un lloc de 
la França ocupada, no lluny de 
la frontera espanyola, viu reti-
rat un vell i famós escultor que 
se sent fastiguejat de la vida i 
molt fart de la bogeria dels ho-
mes. Desencisat de la vida, ja 
no hi ha res que pugui  animar-
lo, de servir-li d’estímul. No 
obstant això, amb l’arribada 
d’una jove espanyola que s’ha 
fugat d’un camp de refugiats i 
que li servirà de musa, reneix 
en ell el desig de tornar a tre-
ballar i esculpir la seva última 
obra. 
Amb un guió escrit en coŀla-

Estiu de 1943 Estrena a Tous •  El artista y la modelo

nens. Quan desapareix tam-
bé el fill de Julia, ella lluitarà 
no només per recuperar-lo, 
sinó també per esbrinar qui 
és l’Home Alt i què els passa 
als nens raptats.
Tot i que la peŀlícula de Pas-
cal Laugier és va projectar 
en el darrer Festival de Cine-
ma de Sitges, El hombre las 
sombras no és una peŀlícula 
de terror, sinó més aviat una 
mena de barreja de gèneres 
en el que hi ha drama, intriga, 
enigmes, tensió psicològica 
i alguns moments força ter-
rorífics. Laugier, jugant amb 
les convencions del gènere 
i amb les expectatives del 
públic, presenta un misteri-
ós món on res ni ningú són 
el que semblen. Combinant 

suggeriments sobrenaturals 
amb la realitat quotidiana 
d’un poble, la peŀlícula és al-
hora un retrat social i un th-
riller que reserva la resolució 
final del misteri del l’home 
de les ombres per als últims 
fotogrames. El guió és molt 
dinàmic i presenta molts girs 
argumentals, donant peu a 
una peŀlícula ben feta i molt 
entretinguda. Lautier comen-
ça la peŀlícula d’una manera, 
la desenvolupa amb aspectes 
poc previsibles i la conclou 
amb un desenllaç que ningú 
s’espera. En aquests temps 
en els que les fórmules cine-
matogràfiques es repeteixen 
una i mil vegades, s’agraeix 
trobar-se amb una peŀlícula 
de trama imprevisible.

boració amb el francès Jean-
Claude Carriere (el recordat 
guionista de Luis Buñuel), el 
cineasta Fernando Trueba 
(Concha de Plata al millor di-
rector en el darrer Festival de 
San Sebastián) ha produït i 
realitzat una de les peŀlícules 
més atípiques i personals del 
darrer cinema espanyol. L’ha 
dedidat al seu germà Máximo, 
escultor.
És tracta, segons opinió del crí-
tic Carlos Boyero, “d’una refle-
xió plena d’art sobre l’art. Hi ha 
moltes coses que em fascinen 
en aquesta peŀlícula, que ha 
estat feta a contracorrent, pro-
funda, escrita amb cura”. Tam-

bé s’hi reflexiona sobre la vida 
( i la mort), sobre la vellesa, so-
bre la necessitat de l’art i sobre 
la bellesa en temps d’horror i 
guerra. Plena de sensibilitat, 
molt acurada en tots els as-
pectes, narrada sense presses 
i rodada en blanc i negre, la 
peŀlícula sembla inspirada en 
el cinema de Jean Renoir i en 
el realisme poètic francès. Cal 
destacar el treball conjunt dels 
actors participants: el francès 
Jean Rochefort, la catalana 
Aida Folch, la italiana Claudia 
Cardinale i la madrilenya Chus 
Lampreave.

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

CINEMES YELMO D’ABRERA REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
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EEstats Units. Comèdia romàntica. De Lynn Shelton. Amb Emily Blunt, 
Rosemarie DeWitt i Mark Duplass. Veient Jack tan abatut per la mort del 
seu germà Tom, Iris li dóna les claus d’una cabana situada en una illa 
llunyana, amb l’esperança que la soledat calmi el seu dolor. Però resulta 
que la caseta ja està ocupada per Hannah, la germana d’Iris, que també 
s’ha refugiat per oblidar les seves penes. ****

ROMPE RALPH
Estats Units. Animació. De Rich Moore. Produïda per Walt Disney 
Animation Studios. Ralph, el molt dolent personatge d’un videojoc de 
8-bits, vol ser un heroi. Per aconseguir-ho, s’escapa del seu videojoc i 
entra en altres jocs. El pobre les pasara magres. ***

LOS MISERABLES

Estats Units. Drama musical. De Tom Hooper. Amb Hugh Jackman, Russell 
Crowe, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Amanda Seyfried i Sacha 
Baron Cohen. Nova adaptació de la novel.la homònima de Victor Hugo. 
El expresidiari Jean Valjean és perseguit durant dècades pel despietat 
policia Javert. Quan Valjean accedeix a cuidar Cosette, la jove filla de 
Fantine, les seves vides canviaran per sempre. 152 minuts de durada. **

EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS

Canada – França. Intriga. De Pascal Laugier. Amb Jessica Biel, Jodelle 
Ferland i Stephen McHattie. Julia és una jove infermera que viu en un 
decadent poble dels Estats Units, en el qual, inexplicablement, han 
desaparegut diversos nens en molt poc temps. Els més supersticiosos 
atribueixen les desaparicions a l’Home Alt: un fosc personatge que, 
segons la tradició, pren els nens. Quan desapareix també el fill de Julia, 
ella lluitarà per recuperar-lo. ESTRENA

LA PARTE DE LOS ANGELES

Gran Bretanya. Drama social. De Ken Loach. Amb Roger Allam, John 
Henshaw i William Ruane. Després del naixement del seu fill, sembla 
que Robbie, un jove sense feina, està disposat a posar seny i a donar-li 
a la criatura una vida molt diferent a la seva. En un curset de formació al 
qual assisteix, un professor inicia els seus alumnes en l´art de paladejar 
whisky. Robbie descobreix llavors que posseeix un talent excepcional 
com degustador i molt aviat és capaç d’identificar els destil.lats més cars 
i selectes. ESTRENA

EL ARTISTA Y LA MODELO

Espanya – França. Drama. De Fernando Trueba. Amb Jean Rochefort, 
Aida Folch, Claudia Cardinale i Chus Lampreave. Estiu de 1943, en plena 
guerra mundial. En un lloc de la França ocupada, no lluny de la frontera 
espanyola, viu retirat un vell i famós escultor que se sent fastiguejat de la 
vida. Ja res és capaç d´animar, de servir d´estímul. No obstant això, amb 
l´arribada d’una jove espanyola que s´ha fugat d´un camp de refugiats i 
que li servirà de musa, reneix en ell el desig de tornar a treballar i esculpir 
la seva última obra. ESTRENA

EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO

Estats Units. Fantasia i aventures. De Peter Jackson. Amb Martin Freeman, 
Ian McKellen, Cate Blanchett, Elijah Wood, Ian Holm i Orlando Bloom. 
En companyia del mag Gandalf i de tretze nans, el hòbbit Bilbo Bolsón 
emprèn un viatge a través del país dels elfs i els boscos dels trolls, des de 
les masmorres dels orcs fins a la Muntanya Solitària, on el drac Smaug 
amaga el tresor dels Nans. Finalment, en les profunditats de la Terra, troba 
l’Anell Únic, hipnòtic objecte que serà posteriorment causa de tantes 
sagnants batalles a la Terra Mitjana. ***

KURSAL 1 
EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS (12 anys)
Dies 4-7-8-9-10         6:15/8:15/10:30
Dies 6          4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 2
¡ROMPE RALPH! (apta)
Dies 4-6-7-8-9-10:  5:30

KURSAL 2
EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO (7 anys)
Dies 4-6-7-8-9-10:  7:30/10:30

KURSAL 3
LOS MISERABLES (12 anys)
Dies 4-7-8-9-10:  6:00/10:30
Dies 6:   4:30/7:30/10:30

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

ATENEU IGUALADI
Aquest divendres no hi haurà sessió de 
Cineclub.
Properament: LA PARTE DE LOS ANGELES

CASAL 
EL AMIGO DE MI HERMANA  (apta)
Diumenge: 18:00
EL ARTISTA Y LA MODELO (apta) (nominada 
a 8 premis Goya) (estrena a la comarca)
Diumenge: 19:45

CINEMA RAVAL
PEL·LÍCULA SENSE DETERMINAR

1/ LA NOCHE MAS OSCURA
Dv. a Dg.: 16:15/19:15/22:15
Dll a Dj.: 19:15/22:15

2/EL HOBBIT 3D (7 anys)
Dv. i Dg.: 16:30/19:50
Ds.: 16:30/20:30
Dll a Dj.: 18:30/22:00

3/EL HOBBIT (7 anys)
Dv. a Dj.: 17:30/21:00

4/LOS MISERABLES (7 anys)  
Dv. a Dg.: 16:00/19:00/22:00
Dll a Dj.: 18:15/21:15

5/ROMPE RALPH (apta)
Dv. a Dj.: 18:00/20:15
5/ROMPE RALPH 3D (apta)
Dv. a Dg.: 15:50/22:30
Dll. a Dj.: 22:30

6/EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS (12 anys)
Dv. a Dg.: 15:30/17:50/20:10/22:30
Dll. a Dj.: 17:50/20:10/22:30

7/EL ORIGEN GUARDIANES (apta)
Dv. a Dg.: 16:10/18:10
Dll. a Dj.: 18:10
7/LA VIDA DE PI (7 anys)  
Dv. a Dj.: 20:20
7/LO IMPOSIBLE (12 anys)
Dv. a Dj.: 22:50

8/ NORMAN (7 anys)
Dv. a Dg.: 16:20/18:20
Dll. a Dj.: 18:20
8/ EL CUERPO (12 anys)
Dv. a Dj.: 20:20/22:40
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SANT MARTÍ DE TOUS

SANTA COLOMA DE QUERALT



Carrer Òdena

Joiers
Gemmòlegs
des de 1948

Sempre al millor preu 

C/ Ódena 32

Tel. 93 805 28 45, Fax 93 805 28 45
moblesmuxi@hotmail.com

ESTÈTICA I TERÀPIES

C/Òdena, 29
Tel. 93 805 01 87

silviaguilera13@hotmail.com

Connexions i accessoris dʼaudio, video, TV, satèl·lit, 
informàtica i càmeres de vigilància

C/Òdena, 51
info@electropenya.com
www.electropenya.com

Tel. 93 803 54 46 - Fax. 93 803 54 06

www.centreangles.com
info@centreangles.com

                 APRÈN ANGLÈS
                AMB NOSALTRES

C/Òdena, 26 
Tel. 93 804 45 54 - Fax. 93 805 58 42

C/Òdena, 84
Tel. 93 803 50 92

C/Òdena, 8

Tel. 93 804 20 52

RESTAURANT
PIZZERIA

Sala privada

C/ Òdena, 18
Tel. 93 804 40 02

Laura Contreras Pérez





Rambla Sant Isidre, 21
gestfabregas@gestors

.net
Tel. 93 803 40 04

GESTORIA

C/St. Isidre, 40 
Tel. 93 803 19 38

Sigues soci del foment

Aquest Nadal serem punt de recolli-
da d’aliments per als més necesstats

¡BONES FESTES!

Rambla Sant Isidre, 14
Tel. 93 805 02 34

Tel. 93 804 22 56
Mòbil 651 938 313

comercialefren@gmail.com
Rambla St. Ferran, 25

Venda al
professional
i al particular

Comercial de perruqueria i estètica Efren

Rambla Nova, 42
Tel. 93 804 11 62 

65 anys donan-te la màxima  delitat 

Joieria-Rellotgeria-Taller propi
Rambla Sant Isidre,45

Tel. 93 803 24 48
Av. Balmes, 61

Grupo Oro
IGUALADA S.L.

C/Sant Jordi,1
Tel. 93 803 29 51
Mbl. 626 006 676

Bones Festes!!

Seguretat

Rambla Nova, 16
Tel. 93 804 68 00

93 801 73 73

Rambla Nova, 24
Tel. 93 803 05 86

Rambla Sant Ferran, 62
Per demanar encàrrecs truca

Mbl. 660 40 12 64

Rambles

Laura Contreras Pérez



Santa Caterina

C/Santa Caterina, 19
Tel. 93 805 06 82
www.davidvalls.com
info@davidvalls.com

C/Santa Caterina (Cal Font)

Tel. 93 804 42 83

Llibreria

LLibreria, papereria, revistes, 
premsa, còmics, merchandising

Sta. Caterina, 17
Tel. 93 803 29 40

llibreriacalrabell@hotmail.com

Herbolari, quiromassatge, 
dietètica, salut, teràpies

C/Sta. Caterina, 24
Tel. 93 805 05 53

igualada@sngoldenclass.com

CENTRE 
DENTAL

C/Sta. Caterina, 18
93 803 76 99

www.dcdentigualada.com

dent

Venda a granel del teu perfum preferit
fins a un 70% més barat

C/Sta. Caterina, 35
93 804 47 50

equivalenzaigualada@hotmail.com
http://facebook.com/equivalenza.igualada

Matalassos recomanats per fisioterapeutes

C/ Sta. Caterina, 32
93 804 38 17

Igualada@fisiodescans.com
www.fisiodescans.com

Us desitgem 

Bones
Festes

Laura Contreras Pérez
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ODONTOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES i 

DR. JOSEP Ma USTRELL 

Passeig Verdaguer,107,1r
IGUALADA

TEL: 93 804 21 11

Totes les especialitats en hores 
convingudes

CLÍNICA DENTAL 
SANT AGUSTÍ

Ofereix tots els serveis 

odontològics

NOVA  ADREÇA

Av. Mestre Muntaner, 72. Baixos

Tel. 93 803 06 10 - 93 803 36 16

IGUALADA

�

CLÍNICA DENTAL 
ANOIA

� Odontologia general,
� Ortodòncia � Odontopediatria, 

Implantaments

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

IGUALADA

aqualatamèdics
consultoris

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95 

IGUALADA

OFTALMOLOGIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de cataractes
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

Assistencial Anoia 
Rambla Sant Ferran, 62

Tel. 93 805 25 25
 IGUALADA

www.assistencialanoia.com
 

· Dermatologia medicoquirúrgica 
i venereologia · Criocirurgia 

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.   
           Hores convingudes.

 Rambla Nova 39, 1r
 IGUALADA

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

 
(permanent )

DR. JORDI GRAELLS i ESTRADA

ORTOPÈDIA

r, 110

A

 CAMÍ

 ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, 
faixes ortopèdiques, etc...

 
C. Bèlgica, 2, 

local 6
Tel. 93 805 50 76

 IGUALADA 

 . 

Fisioteràpia i Osteopatia
Psicologia

Traumatologia
Logopèdia • Podologia
Hidroteràpia Thermal

Rehabilitació sól pèlvic
Preparació al part

TURALS

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
TERÀPIES NA

T. 93 803 53 43
Dr. Pujadas 22, baixos. Igualada

www.garbicentre.es

Dietètica i nutrició
Coaching

Logopèdia
Psiquiatria

Neuropsicologia
Psicologia forense

Psicooncologia
Psicologia nens, adolescents i adults

Medicina familiar
Medicina homeopàtica

Teràpia làser per deixar de fumar

Garbí centre
Psicologia i salut

Ma DOLORS CAPELLADES 
Psicòloga

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
dolorsca@copc.cat

Hores convingudes Igualada i Barcelona

aqualatamèdics
consultoris

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la  lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
  psicològic.

 - Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Nens i adults.

C. Indústria, 1
 IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

  A
:

Te

            CENTRE DE PSICOLOGIA 
             CLÍNICA i PSICOTERÀPIA

              

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

IGUALAD
Hores convingudes

ls: 629 16 56 67 - 93 803 25 90   
93 805 51 74

NUTRICIONISTA
Nutricionista al teu servei
www.movimientomediterraneo.com

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

Més info: 654 50 97 81

VISITI’NS

T. 649 621 499

RESIDÈNCIES
 I CENTRES DE DIA

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25

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

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

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

c. Crevantes 30. Piera.
 Tel. 93 779 47 90

  - Certificats mèdics, carnets de 
conduir i permisos d’armes
-  Fisioterapia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques

APARELL DIGESTIU

C E N T R E S  M È D I C S

GLÒRIA FITÉ GUARRO 
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòfol, 46
Despatx 14
08784-Piera

615075736
gloriapsi3@gmail.com

DERMATOLOGIA

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

CENTRE DENTAL
Carrer Santa Caterina, 18
08700 Igualada
93 803 76 99

LA MEVA CARTA 
ALS REIS:

Estimats Reis Mags. 
Tal com diu una famosa 
cançó us voldria dema-
nar “Salud, dinero y 
amor”, però tranquils, 
no ho faré. Sé molt bé 
que no em podeu donar 
una feina que em tregui 
de penúries econòmi-
ques. Però en tot cas, 
porteu-me força per 
sortir cada dia al carrer 
a buscar i il·lusió per no 
caure en la desespera-
ció. També sé que no 
em podeu donar tota 
la salut que necessito. 
En aquest cas, repetiré 
el que diu la famosa 
oració:” Doneu-me força 
per canviar allò que 
puc canviar, serenitat 
per acceptar el que no 
puc canviar, i sobre-
tot, doneu-me saviesa 
per distingir una situ-
ació de l’altra”. Amor, 
tampoc me’n podeu 
donar, oi?, ja m’ho ima-
gino. De totes maneres 
doneu-me capacitat per 
estimar-me a mi mateixa 
i  per expressar el meu 
amor cap als altres.
Us he demanat moltes 
coses, oi? Tranquils, 
que poden anar totes 
empaquetades juntes, 
a la caixa de la consci-
ència. La que necessito 
per treure de  mi mateixa 
aquesta força i il·lusió 
per tirar endavant, per 
pensar en claredat i 
distingir el que puc i no 
puc canviar. I sobre-
tot, la consciència que 
necessito per reconèi-
xer l’amor que hi ha dins 
meu i entre els meus.
Desitjo que tingueu un 
fabulós viatge, us estaré 
esperant sempre.

Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga 
Col. núm. 10916

gloriapsi3@gmail.com

Passeig Verdague
Tel. 93 804 12 02

IGUALAD

VILANOVA DEL

ORTOPÈDIA
CASES

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
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Defuncions
MARIA CARME PADRÓ CORTA-
DELLAS
Edat : 92 anys

LUCIA BRIONES HERNANDO
Edat : 50 anys

JOSEP SAMPER ROYO
Edat : 91 anys

ÀNGELA PEÑA JUNYENT
Edat : 88 anys

CLAUDIA GONZALEZ COBOS
Edat : 97 anys

MARIA DOLORS TORNER PONS
Edat : 87 anys

LUIS GALLEGO ARIZA
Edat : 83 anys
 

Funerària Anoia, S.L.
Av. Vilanova, 44 • 08700 Igualada Tel.93 803 11 14

No sé per quin set sous  fins 
ara no he tingut coneixement 
del traspàs de l’Antoni Ferrer 
Busquets, un home lliurat a 
l’esperit del nostre poble.
Amb retard, però amb tot el 
sentiment, lamento aquesta 
mort d’una persona treballa-
dora i sensible a les coses 
de casa nostra. No glosaré 
les seves activitats, ja prou 
esmentades aquests pas-
sats dies, però sí que vull re-
cordar un fet que va unir-me 
estretament a la seva vida. 
És una anècdota en la qual 
vaig tenir-hi  un cert protago-
nisme. Fou en ocasió d’unes 
Festes de Primavera del Ca-
sal de la Gent Gran d’Iguala-
da, en la tradicional anada a 
Montserrat. Allí li van encar-
regar de fer l’ofrena del grup 
igualadí. Com representant 
de “LA VEU” vaig fer-li una 
fotografia, que recollí aquell 
moment. Al veure aquell re-
trat seu al nostre diari, va fer-
ne una ampliació i l’emmar-
cà en un lloc preferent de la 
seva llar i, emocionadament, 

va donar-me les gràcies cada 
cop que ens vèiem.
Fou tan gran la seva satis-
facció que va dir-me, que va 
demanar als seus fills que, 
si ell faltava, fessin el que 
volguessin amb les seves 
coses, però que, sobretot, 
guardessin aquella fotografia 
on apareix ell als peus de la 
Moreneta, que queda al fons 
de la imatge. Restà sempre 
agraït. Quan vaig deixar de 
ser redactor actiu d’aquest 
periòdic va escriure una Carta 
al Director per acomiadar-me 
i quan celebrà un esdeveni-
ment familiar va regalar-me 
un bolígraf commemoratiu.
Per un no justificat desconei-
xement no vaig poder anar 
al seu comiat, però he volgut 
deixar constància de la seva 
religiositat i patriotisme, a ma-
nera del meu adéu a un home 
que tant va fer pel sardanis-
me, muntanyisme i pel Casal 
de jubilats. Era un deute que 
tenia amb ell!

Josep Elias i Farré

Adéu, amic Ferrer

ESGLÉSIA / LA VEU

A la parròquia de Santa María 
de la Pobla de Claramunt, Bar-
celona, el 23 de desembre de 
2012, el Bisbe  de Vic, Mons. 
Romà Casanova i Casanova, 
va conferir  l’Ordre Diaconal a 
dos missioners josefins: Milton 
Antonio Pin García i José Dani-
el García Olivares. Fet que va 
esdevenir en aquesta Parrò-
quia per primera vegada en la 
seva historia. En la cerimònia 
van ser presents feligresos de 
les Comunitats de Sant Martí 
Tous, el barri de Fàtima d’Igua-
lada i de la Pobla  a més de 
30 sacerdots vinguts de dife-
rents parròquies de la Diòcesi 
de Vic, així com representants 
d’altres comunitats religioses.  
A més del Cor Parroquial de 

Sant Martí de Tous que va di-
rigir els cants de la celebració.
Milton va néixer a El Salva-
dor, Centreamèrica el 14 de 
febrer de 1981 i després de 
cursar els estudis de Filosofia 
i Teologia al seu país, va ser 
enviat a Catalunya on va arri-
bar el passat 17 de setembre 
per integrar-se a la nova fun-
dació de la seva Congregació 
a la Diòcesi de Vic, en aquests 
moments Milton ja parla català 
i està completament integrat 
a les comunitats on presta els 
seus serveis.
José Daniel va néixer a Ciudad 
Hidalgo, Michoacán, Mèxic, el 
8 d’agost de 1983, va viatjar 
expressament des de Roma 
on es troba completant la seva 
formació  a l’Institut Claretià.

Dos diaques josefins ordenats 
a la Pobla de Claramunt

La Congregació dels Missi-
oners de Sant Josep, va ser 
fundada al 1872, per Josep 
Maria Vilaseca, un sacerdot 
d’Igualada, al qual el seu zel 
apostòlic el va portar a terres 
mexicanes. 

A la seva intervenció, el Sr. 
Bisbe Romà Casanova es va 
congratular amb els candidats 
i els  va exhortar a ser fidels a 
la vocació i al carisma que Déu 
els ha confiat en la Congrega-
ció Josefina. Al mateix temps 
va donar gràcies a Déu pel 
testimoni de dos joves decidits  
en la entrega de la seva vida 
al servei del Regne de Déu en 
una societat descristianitzada.
En acabar la cerimònia, es va 
celebrar un petit refrigeri or-
ganitzat per les comunitats de 
Fàtima i la Pobla, en el qual les 
tres Comunitats van confrater-
nitzar i compartir sentiments i 
vivències. Va ser una celebra-
ció viscuda en profunditat  que 
va ajudar a entendre el signifi-
cat del servei, la unitat, i la fe 
portada a la pràctica, és a dir  
“SER ESGLÉSIA”.
Amb aquestes dues ordenaci-
ons diaconals, els Missioners 
Josefins commemoren el pri-
mer aniversari de la seva ar-
ribada a la terra que va veure 
néixer al seu  fundador, Pare 
Josep Maria Vilaseca. 



CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Diumenges oberts a la carta 

Molí Blanc HOTEL

Ctra. Igualada a Sta.Coloma de Queralt C-241c,km 0,9 | 08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79 | Fax 93 803 69 05 | hotel@miliblanchotel.cat

www.moliblanchotel.cat

Nou menú executiu.
A partir de 16€

Hotel
Restaurant

Celebracions
Sales per a empreses

PER
PUBLICITAT

TEL. 93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

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

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

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

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS

El Restaurant - Hotel 
de l’Anoia

Pl. Àngel Guimerà, 11
Apartat 13
08786 Capellades
Tel. 93 801 01 30
Fax. 93 801 04 04
talldeconill@talldeconill.com

 . Diploma turístic 1990
 . Medalla Turisme 1992
  Atorgats per la Generalitat de Catalunya

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  -  hotelrobert@terra.es

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

Ctra.Comarcal, 37 - Òdena - Manresa, Km. 72,8 
(a 6 Km d’Igualada)

TEL. 93 804 09 88 - 690 73 10 17

· MENÚ DIARI
de dimarts a divendres

· SERVEI DE CARTA
de dimarts a diumenges

CAL JERONI (antic “Cups”)

Rosinyol

MaiansÒdena
Ctra. comarcal 37
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15 anys al seu servei

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual
Ctra. de Valls, Km 52,5

08719 - STA. MARIA DE MIRALLES

Tel. : 93 808 00 05
         659 997 297

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

· Menú de nits i caps de setmana 
20€ (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com

de
la
BAR de

PISCINA
JORBA

Ja hem tornat! 
Obert: divendres i dissabte nit i diumenge migdia
             

Pla del Puig s/n . Jorba . Tel. 676 76 85 11
Amanides, entrepans, pizzes... i alguna cosa més.

Tancat fins a nova temporada

Tortell de reis
ELABORACIÓ DEL MASSAPÀ ESPECIAL
Per fer el tortell de Reis, el dia abans s’ha de preparar el massapà. És 
important que el massapà reposi durant 24 hores perquè la humitat de la 
nevera fongui una mica el sucre gra.
El massapà de Reis és la suma de tot el que ha sobrat de les festes anteri-
ors, i per això és tan bo i tan exclusiu.
I com fer-ho a casa? Sempre podeu fer el massapà tradicional d’ametlla i 
sucre per al tortell de Reis, però si de veritat us voleu acostar al màxim al 
massapà de Reis podeu fer més o menys el mateix que a les pastisseries 
però amb el dolços que us sobrin de les festes i del lot de Nadal. A més, així 
no us cal ni comprar ametlla ni sucre.
Separeu la fruita del torró i reserveu-la per decorar el tortell més enda-
vant. Barrejar-ho tot molt bé (el massapà amb els polvorons) fins que 
quedi una massa compacta i homogènia. Afegiu-li mitja clara d’ou per 
solidificar la massa i donar una mica d’humitat. Veureu que mica en mica 
es deixa moldejar. El polvoró de xocolata ajudarà a enfosquir la massa i a 
donar un llunyà sabor a xocolata. El resultat és un massapà molt gustós i 

practicable. Un cop acabat, deixar a la nevera tapat amb paper de film. A l’endemà, preparar el brioix. 

ELABORACIÓ DEL BRIOIX
Barrejar l’ou amb el colorant alimentari taronja, amb unes gotes d’essència de vainilla i unes gotes d’essència de 
llimona. Afegir el sucre i el llevat esmicolat. Si cal, doneu-li un cop de batidor a mà, per barrejar-ho bé, ja que de 
amb el ganxo li costa una mica (és per amassar no per muntar). Afegir la farina amb la sal i amb el llard. Afegir la 
llet. La quantitat de llet és relativa a la època de l’any i la humitat de l’ambient , per això sempre s’ha de corregir 
amb més líquid o més farina. Un cop estigui la massa al punt desitjat, treure-la de l’amassadora i deixar reposar uns 
5-10minuts  en el marbre amb una capa d’oli per què no faci pell. Així perdrà retorn i guanyarà en elasticitat. Estirar 
la massa ben fina, del gruix d’un cartró mes o menys. Estirar el massapà (si s’enganxa li podem tirar sucre en pols). 
Posar la tira de massapà dins el brioix, com si fos un caneló. Coŀlocar el rei i la fava ben separats i enrotllar-ho tot, 
procurant tenir brioix per tancar el cercle. Posar el tortell en una safata pel forn. Pintar amb ou batut, posar la fruita 
del torró que havíem reservat i ensucrar (si tenim dextrosa millor). Tema forn. El brioix requereix d’un bon temps 
per pujar. Treure la safata amb aigua, posar el forn a 190 graus, dalt i abaix. Quan estigui calent, posar el tortell, 
que es courà en poc més de 15 minuts (que no es cremi, que el brioix es fa molt ràpid). De seguida que surt del forn, 
vaporitzar per sobre una mica d’anís. Si voleu, li podeu posar quatre pinyons, que sempre li van bé al brioix.
Un cop fred, tirar sucre en pols i servir. Bon Profit !!!

Massapà, ingredients:
1 barra de torró de fruita (que 
pràcticament és tot massapà blanc 
+ fruita)
8/10 figures de massapà
1 polvoró de xocolata
1 polvoró de canela
1 polvoró de l’estepa
1 polvoró d’ametlla

Per al brioix:
250 gr. de farina força
50 gr. de sucre
3 gr. sal
1 ous
25 gr. llevat en pastilla
25 gr. llard
Color, vainilla, llimona
Llet (60gr. aprox)
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En Igualada por primera vez,dos chicas LESBICAS Y MONBOSAS...
Todos los servicios....
Tarifas anticrisis
Piso privado 
Maxima discreccion
Salidas a domicilio
DAS 09:00AL 00:00
Tlfs: 679349185-658494591



C l a s s i f i c a t s

GRUP EMPRESARIAL 
EN EXPANSIÓ EN PROCÉS DE CREIXEMENT
SELECCIONA PERSONAL

DEMANEM: 
- Gent emprenedora, amb iniciativa i capacitat de comunicació.
- Títol de ESO o equivalent
- Vehicle propi

OFERIM: 
- Formació i seguiment a càrrec de l’empresa
- Treball en equip i projecció de futur
- Sou i altres comissions

INTERESSATS trucar i preguntar per coordinador:

649 859 358

Trabajar Desde Casa  
www.trabajarya.com 

Tel. 931 000 110

Av. Països Catalans, 28
Igualada . Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

PER
PUBLICITAT

TEL. 93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com
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ÀRIES: Tens grans projectes, aconseguiràs el que et proposis. TREBALL:  
Molta feina, molts esforços.  DINERS: Estàs en crisi. AMOR: Replanteja-
ments quant una relació. Sort, 1. 

TAURE: Una pèrdua molt important que t’afectarà. TREBALL: Estàs en 
bona ratxa. DINERS: Moltes despeses. AMOR: Seràs feliç amb la teva re-
lació.  Sort,  3.

BESSONS: Molts problemes, moltes càrregues que ja són pesades. TRE-
BALL:  Desconcentració en ell.  DINERS:  En disposició. AMOR: Una relació 
molt passional.  Sort, 2.

CRANC: Tens una gran valentia i la sort al teu costat. TREBALL: Bones re-
lacions socials.  DINERS: Desgast d’ells. AMOR: Molta passivitat en la teva 
relació amorosa. Sort, 11. 

LLEO: Apatia i un gran desinterès per les coses. TREBALL: Complicacions 
en ell.  DINERS: Moltes despeses en festes. AMOR: Una relació molt com-
plicada.  Sort, 2. 

VERGE: Necessitaràs relacionar-te, moure’t, anar de festa,  etc... TRE-
BALL: Motivació, inspiració. DINERS: Problemes,  crisi. AMOR: Moltes re-
serves en els teus sentiments.  Sort,  11.

BALANÇA: Moltes preocupacions personals. TREBALL: Seràs molt nego-
ciant amb tot.  DINERS: Estaràs de sort. AMOR: Una persona t’impactarà,  
més amistat. Sort, 10.

ESCORPÍ: Una sobredosi d’energia,  estaràs de sort. TREBALL:  Moltes 
responsabilitats.  DINERS: Especulacions. AMOR: Problemes amb una per-
sona. Sort,  9.

SAGITARI: Caràcter fort i dominant. TREBALL: Necessites temps per cen-
trar-te.  DINERS: Moderació. AMOR: Complicacions.  Sort, 5.

CAPRICORN: Et centraràs en les teves coses i molta més tranquil·litat.
TREBALL: Molta soledad, millor unes vacances.  DINERS: Crisi. AMOR: 
Una relació molt important,  felicitat. Sort, 2.

AQUARI: Inestabilitat personal, et preocupa la economia. TREBALL: Nous 
projectes.  DINERS: En crisi. AMOR: Molta inestabilitat emocional.  Sort, 
10.

PEIXOS: T’envaeix una gran soledat, prudència i paciència. TREBALL:  
Pèrdues.  DINERS: Estàs en bona disposició. AMOR:  Aniràs de festa,  et 
divertiràs amb els amics. Sort, 9.

“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT
                                                                                            

608 93 95 29. 806 552 353.
www.facebook.com/Aurora Cartas Tarot

www.metroflog.com/AURORA-ASTROLOGIA
http://aurora-astrologa.metroblog.com/
http://aurora-tarot.blogspot.com/

aurora-horoscop@hotmail.com

Re
la

x

Tel. 632 145 494

Nuevas chicas jóvenes
Máxima discreción
SALIDAS NUEVA CHICA
DE TAIWAN • MASAJES

De 8 de la mañana a 12h. de la noche

Orientales
Jovenes y
guapas

Igualada
658 361 130

Masajes+
Comp.

Particular
24h. Copa Gratis

ATENCIÓN
REINAGURACIÓN de piso de relax 
en Santa Margarida de Montbui. Chicas 
nuevas, jóvenes y guapas. Piso de lujo, 
limpio y discreto.

LLAMANOS
TLFS: 679 349 185 
          634 789 479



Jaume Singla.-
L’osonenc Jaume Gil no és 
gaire conegut a l’Anoia tot 
i que a través de la seva 
empresa de materials de 
construcció ha venut moltes 
peces de ferro forjat fabrica-
des a Igualada. En jubilar-se, 
en Jaume Gil s’ha dedicat a 
la seva col·lecció d’esquís, 
fixacions, raquetes i altres 
estris de caminar per la 
neu. Com que en Jaume és 
un home molt sociable, mai 
ha tingut inconvenient en 
mostrar la col·lecció a ningú 
que s’acosti a casa seva... a 
Manlleu.
Com va sorgir la idea de fer 
un museu de l’esquí?.
Tota la vida -i tinc més de 
vuitanta anys- que he tingut 
afecció a la muntanya, tant a 
fer excursions com a esquiar. 
Ho he fet amb amics i amb 
la família i al final a base de 
practicar les diverses moda-
litats em vaig adonar que 
tenia moles peces. Amb el 
temps en vaig anar comprant 
com a col·lecció i els amics 
també me n’han regalat mol-
tes.
Té una gran varietat d’esquís 
i també tota mena de fixaci-
ons.
És que hi ha una gran evolu-
ció en els sistemes de fixar 
els esquís als peus. Cada 

enginyer feia la seva pròpia 
variació per donar mobilitat, 
seguretat, evitar accidents i 
lesions... tot i que en algunes 
ocasions no ho aconseguien.
La majoria de peces que tinc 
són originals, però algunes les 
he reparat utilitzant els matei-
xos materials originals. Per 
exemple és molt difícil que les 
corretges de cuir fabricades 
fa més de cent anys encara 
siguin operatives. En aquests 
casos m’he fet o he fet fer la 
peça idèntica i amb els matei-
xos materials.
He vist que té uns esquís de 
quatre metres de longitud.
Inicialment la gent no feia ser-
vir els esquís per baixar mun-
tanyes, sinó per a moure’s en 
una superficie nevada. Eren 
de fusta massissa i havien de 
tenir resistència. Amb els mit-
jans tècnics que tenien l’única 
forma d’assegurar-se l’estabi-
litat i fiabilitat era la mida de la 
peça. Quan es van començar 
a utilitzar fustes als peus per 
baixar muntanyes i quan la 
tècnica va anar millorant, els 
esquís es varen anar fent més 
petits i lleugers.
Ara utilitzem el mot esquí per 
referir-nos a un esport o una 
diversió consistent en lliscar 
per la neu, però la paraula 
esquí vol dir fusta. És a dir 
quan sortim a esquiar, en rea-

litat volem dir que sortim a fus-
tejar per la neu.
Hi ha moltes modalitats d’es-
quí?
Tantes com solucions han 
necessitat els pobles que con-
viuen en un àmbit de neu.
A més d’esquís i fixacions 
vostè també té pals, botes, 
raquetes....
...i grampons. He reunit tota 
mena d’aparells dissenyats 
pels humans per moure’s en 
una superfície tan inestable 
com la neu. En la majoria de 
casos, presento els esquís en 
parella, amb les seves fixaci-
ons i amb botes de l’època. 
Així es pot anar veient l’evo-
lució tècnica i les diferents 
solucions aplicades en cada 
moment.

Diumenge, els Reis d’Orient tornaran 
a omplir de color els nostres carrers 
i places. A la majoria de poblacions, 
Melcior, Gaspar i Baltasar portaran 
renovades dosi d’il.lusió i esperances, 
i també regals, a moltes llars.  A Igua-
lada, com sempre, la festa tindrà un 
color especial. No en va, és la festa de 
Reis més antiga de Catalunya. Fins i 
tot el Ministeri de Cultura l’ha desta-
cada a la seva pàgina web com una 
de les activitats nadalenques més 
importants d’Espanya, tot un referent 
per tenir en compte. Un digne elogi, 
certament.
Fa un any, un alt dignatari de la 
UNESCO va ser a la festa de Reis, i 
l’alcalde, tot cofoi, va avançar-se a 
dir que s’estava avaluant la possi-
bilitat de declarar la Festa de Reis 
d’Igualada “Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat”, quelcom que tenen 
només a Catalunya la Patum de 
Berga o els Castells. Mesos després, 
gairebé d’incògnit, el mateix repre-
sentant de la UNESCO va tornar a 
Igualada i, pel que es veu, va mostrar 
el seu convenciment que la proposta 
tenia molt bones possibilitats... Us 
imagineu, que això es convertís en 
realitat? Això sí, el procés és llarg, i 
ha de començar per una proposta del 
propi ple municipal, que s’ha d’enviar 
a la Generalitat, després a Madrid, i 
finalment, a París, seu de la UNESCO.
Ha passat un any, i de l’assumpte fa 
mesos que no se’n sap res de res. Hem 
d’esperar que els Reis de vés-a-saber-
on ens passin per davant?

Té uns bastons llargs que 
vostè anomena perxes. Què 
són?
Perxes. Nosaltres coneixem 
els bastons clàssics d’es-
quiar perquè els hem vist o 
els hem utilitzat, però anti-
gament, quan lliscar per la 
neu no era una passatemps 
sinó una necessitat o una 
professió, els homes utilit-
zaven pals llargs per perxar 
damunt la neu i fer avançar 
els esquís. La càrrega que 
portaven damunt només 
la podien moure amb una 
perxa.
Té esquís de totes les mar-
ques?
Crec que tinc peces de 
tots els fabricants d’esquís. 
També tinc peces fabrica-
des per artesans que ja no 
existeixen, entre les quals hi 
ha grans noms catalans. 
Quan es pot visitar la seva 
col·lecció?
Sempre que es vulgui. 
Només han de trucar a la 
porta de casa i jo mateix 
l’ensenyo ja que els baixos 
de casa els tinc dedicats a 
la col·lecció d’esquís i altres 
elements de la neu.

 Jaume Gil DIVENDRES
4 de gener de 2013
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