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 La Càtedra A3 d'innovació en el sector de la pell, creada fa un any, ha treballat 4.500 accions amb més de 150 
empreses. S'intensifiquen les accions per convertir Igualada en el referent a Europa de la pell de qualitat

Igualada serà la seu d'un màster 
internacional en enginyeria del cuir 

60 anys del CAU d’Igualada
La sala d’actes de l’Escola Pia, plena de gom a gom en l’acte inaugural del 60 aniversari de l’agrupament escolta Jaume Caresmar/M. Antònia  Salvà, el CAU.
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Acord de l'Escola de Teneria amb universitats de Gran Bretanya, Mèxic, Turquia, Xina i França
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Des de diferents àmbits, Igualada sembla deci-
dida a apostar per convertir-se en “la capital eu-
ropea de la pell de qualitat”. En aquesta direcció 
ja s’han iniciat diverses gestions, com l’adqui-
sició de la seu del centre tecnològic AIICA per 
traslladar-hi l’Escola d’Enginyeria, la planifica-
da restauració de l’antiga adoberia “la Bella” per 
crear-hi un centre d’interpretació del sector dels 
curtits, la creació, fa un any, de la Càtedra A3 
d’innovació de la pell, o, aquesta setmana, l’im-
puls definitiu perquè Igualada tingui uns estudis 
de Màster Internacional d’Enginyeria del Cuir, 
en coŀlaboració amb universitats de mig món. 
Sense cap mena de dubte, són tot plegat deci-
sions benvingudes per un sector econòmic que 
ha sabut transformar-se, seguint fil per randa 
les dures condicions que la globalització ha im-
posat en el món occidental.

Amb tot, les accions dirigides a situar en el mapa 
a Igualada com una “ciutat de coneixement” en 
el món de la pell, no ha de servir per oblidar-nos 
que, més enllà de jugar a la primera divisió del 
sector, necessitem també recursos per man-
tenir-nos en condicions en aquest escenari. 
És curiós que se’ns presentin públicament els 
avenços abans esmentats, els mateixos dies en 
què s’aplica un ERO a la principal empresa del 
sector a Igualada, provocant angoixa en moltes 
famílies de la ciutat, que han vist com la produc-
ció i l’ofici dels curtidors, una icona de la història 
d’Igualada, ha passat ja quasi a la història en 
benefici de la mà d’obra barata de llunyans pa-
ïsos asiàtics... 
Certament, aquest és un camí que ja coneixem, 
producte de l’evolució dels mercats i de l’econo-
mia global, i en aquest sentit són benvingudes 
també les, de moment discretes, gestions que 
s’estan fent per a que reconegudes empreses 
del sector de la marroquineria a nivell interna-
cional puguin establir centres de producció a la 
Conca d’Òdena, com a complement perfecte a 
aquestes accions dirigides a convertir Igualada 
en un referent dels productes de pell de qualitat, 
a l’abast de persones amb alt poder adquisitiu. 
Esperem que, tal i com estan les coses a tot ar-
reu amb la crisi, ningú no posi pals a la roda en 
absurdes lluites territorials, com ha passat en 
alguna ocasió, i s’avanci ràpidament en trobar 
un espai físic adient que permeti oferir bones 
condicions a les empreses locals que subsis-
teixen i també a d’altres que, en un futur, es 
vulguin establir a l’entorn d’Igualada, d’aquest 
i d’altres sectors. 
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El personatge de la setmana
Anna Bacardit
La regidora d’Ensenyament d’Igualada i directora de l’Escola d’Enginyeria, Anna 
Bacardit i Dalmases, ha estat al capdavant de l’equip que ha aconseguit que la 
ciutat tingui, a partir del proper curs, un Màster Internacional d’Enginyeria del Cuir, 
en col.laboració amb universitats d’Europa, Àsia i Amèrica. Aquest detall, junta-
ment amb el fet que la Càtedra d’Innovació en Pell A3, que també dirigeix Bacar-
dit, estiguin essent tot un èxit, és una molt bona notícia per començar el 2013.

Després de llargues discussions, i treballar amb el re-
llotge aturat el President Obama, el Congrés i el Senat 
americà han arribat a un acord. No és el final de la dura 
pugna entre uns i altres. Aviat hi tornaran.

A Moisès Broggi, en una entrevista del setembre del 
2011 li preguntaven si era de dretes o d’esquerres. I els 
va dir:  “Jo sóc catalanista, i després ja ens arreglarem”. 
I de la crisi: “Fins ara el mecanisme de les relacions 
internacionals eren les guerres, però després dels ter-
ribles enfrontaments bèl·lics del segle passat tothom té 
por. Ara la il·lusió és la pau del món i per tenir la pau és 
necessària la llibertat dels pobles, per això és un bon 
moment per a nosaltres”

El dramaturg i director de teatre Albert Boadella diu 
que “No passejo per Catalunya perquè em diuen fatxa, 
espanyolista...”. Creu que “Barcelona és avui com el 
Berlín oriental als anys 60. Però veniu a passejar amb 
mi un quart d’hora i us adonareu de què passa”. Ningú 
sap si vol companyia per passejar, un guardaespatlles 
o fer-se notar a Madrid.

Pedro Morenés, ministre de Defensa, va dir en el seu 
discurs de la Pasqua Militar, que “l’exèrcit i la guàrdia 
civil anteposen el compliment del seu deure constituci-
onal en defensa de la pàtria a qualsevol anhel o interès 
particular dels seus membres”,

Des de divendres passat l’Eix Transversal és una au-
tovia de 153 quilòmetres amb un mínim de dos carrils 
per sentit, amb trams de tres carrils a les zones de més 
volum de trànsit i en alguns costes. El pressupost, a 
càrrec de la Generalitat ha estat de 733,8 milions d’eu-
ros i s’han executat a través d’una concessió pública a 
Cedinsa, que també gestionarà i farà el manteniment 
de la infraestructura fins a l’any 2040. Aleshores es pre-
veu que haurà pagat 3.000 milions més com  peatge 
a l’ombra. Aquesta via -sense desdoblament- s’havia 
inaugurat només fa quinze anys.

La secció 5ª del contenciós-administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya ha dictat vàries 
resolucions obligant de forma cautelar a la Generalitat 
a oferir únicament a sis alumnes les classes en cas-
tellà en els seus centres educatius. Es tracta d’un sol 
alumne en cada centre (Centre Escola Empordà, de 
Roses; Centre Pineda, de L’Hospitalet de Llobregat; 
Escola Grau i Fonseré, de Flix; Centre Els Cossetans, 
de Cunit; Escola Muntaner i Escola Montfalgans, de 
Girona). Ah! I aquestes no són activitats “retallables”. 
La política...

Directora General:
PIA PRAT i JORBA

Antonio Beteta, secretari d’estat d’Administracions 
Públiques ha dit que el govern espanyol respectarà la 
reforma local que surti del Parlament de Catalunya. La 
reforma municipal que planeja Mariano Rajoy encara 
no està encarrilada a causa de les desavinences que hi 
ha amb el PSOE i la Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies (FEMP). Esperem que ací hi hagi encert. 
Fins ara l’Administració catalana és tan feixuga i poc 
eficient com la de la resta de l’estat.

L’atur registrat ha baixat al desembre a Catalunya en 
5.135 persones i s’ha situat en 646.956 desocupats, 
segons les dades del ministeri de Treball i Seguretat 
Social. En el conjunt de l’any és gairebé 12% més alt 
que l’any anterior. I les perspectives segueixen sent do-
lentes.

L’Associació Democràcia Real Ja ha presentat una 
querella al Tribunal Suprem contra el president del Go-
vern, Mariano Rajoy i els ministres Fàtima Báñez, Jorge 
Fernández-Díaz, Cristobal Montoro i Ana Pastor. Tam-
bé contra 58 diputats. A tots ells els acusa dels delictes 
de malversació de fons públics i apropiació indeguda, 
per cobrar del Congres dietes “malgrat disposar d’una 
vivenda habitual a Madrid”. És una vergonya, tant si es 
tracta d’un sobresou encobert, com d’un oblit. 

El Rei va concedir una entrevista a Jesús Hermida. 
Feia 22 anys que no n’havia fet cap. Els que espera-
ven alguna referència a les caceres, els gendres o a 
les amistats femenines es van quedar amb les ganes. 
Tot premsa rosa. També deplora el rupturisme que no 
porta enlloc. Tot dit a TV1, que és la de tots, perquè 
tots som els qui paguem. Alguns els hauria agradat que 
l’entrevistador fos en Jordi Évole.

Telefònica acaba de contractar Rodrigo Rato per la 
seva visió. Es veu que amb Undargarín no en tenien 
prou. La seva gestió a Bankia i el fet d’haver estat ele-
git per la prestigiosa revista econòmica Business Week 
com el cinquè pitjor empresari de l’any és una bona tar-
ja de visita. La llista dels “encerts” telefònics és llarga, 
Villalonga, Alierta, Zaplana...

Els Reis Mags van arribar puntuals a la seva cavalca-
da. Però els madrilenys no van poder anar a veure’ls 
amb el metro. A l’Anoia tothom els va veure i els nens 
van gaudir dels regals que els van portar.

Més enllà de jugar a la primera 
divisió del sector, necessitem 
també recursos per mantenir-nos 
en condicions en aquest escenari

Es diu, es comenta...



Estic profundament en desacord amb Josep Antoni 
Duran Lleida, tant pel que fa a la seva opinió al vol-
tant de la independència de Catalunya, com en la 
seva actuació al Congrés dels Diputats de Madrid. 
És una discrepància que es pot considerar normal 
entre ciutadans demòcrates i encara més quan la 
professió d’un és servir al poble des de l’adminis-
tració i la de l’altre és escriure i opinar. 
Darrerament però, les discrepàncies estan anant 
més enllà del que era habitual fins ara. No és el 
mateix discrepar per la postura de CiU a Madrid 
respecte d’una llei concreta, que discrepar de la 
postura antidret a decidir que exhibeix impúdica-
ment tant Duran Lleida com alguns dels seus ho-
mes i dones de confiança.
Catalunya està travessant un moment especial-
ment transcendent de la seva història i el Parla-
ment de Catalunya ha iniciat una singladura  difícil 
que requereix molta unitat d’acció i claredat en el 
rumb. Això és el que han d’assolir els caps dels 
grups parlamentaris, especialment CiU, ERC, ICV i 
CUP perquè tindran al davant al PSC, PP i C,s, que 
són grups que no s’aturen davant de res quan es 
tracta de seguir les ordres de les seves direccions 
de Madrid.
Això fa que es visualitzi cada vegada més nítida-
ment que hi ha dues formes d’actuar en política -i 
en premsa, investigació, desenvolupament....- on 
l’ètica d’uns i altres respecte de la nació catalana 
és absolutament diferent.
Aquesta setmana però, Unió ha acceptat el delicte 
de finançament irregular, reconeixent que es varen 
desviar molts milers d’euros que anaven destinats 
a formació de parats, cap a les arques del partit. I 
ara no es tracta de “presumptes” sinó que es tracta 
de delictes confirmats judicialment.
Si ja no m’agradava que Duran Lleida fos portaveu 
dels interessos de Catalunya a las Cortes de Ma-
drid quan totes les acusacions eren presumptes, 
ara que s’han confirmat penso que és urgent que 
Unió procedeixi a una neteja a fons i a la necessà-
ria renovació interna, sinó volem que es convertei-
xi en un autèntic cavall de Troia, situat al bell mig 
dels centres de decisió del govern de la Generalitat 
i dels grups parlamentaris de CiU a Las Cortes i al 
Parlament de Catalunya.
El tripijoc de l’Estat -i el de la Unió Europea- el pa-
guem entre tots els ciutadans i per tant, tenim dret 
a exigir transparència i honestedat. Quan encara 
no s’han resolt casos com el del Palau de la Músi-
ca i quan hi ha dubtes en la gestió de més de qua-
tre ajuntaments, els dirigents polítics de Catalunya 
han de ser irreprotxables i no confondre l’objectiu 
del Pacte Fiscal i el del pacte AMB el fiscal.
La gent del carrer està patint retallades, puges 
d’impostos, acomiadaments i desnonaments, en-
tre altres actes jurídics. Duran Lleida ha d’assumir 
responsabilitats polítiques -ho va prometre- si no 
vol comprometre la credibilitat de Catalunya. 

  El cavall de Troia

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Ens repetim constantment

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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Els catalans volem explicar per què som com som. 
Ho fem sempre, anem allà on anem. Intentem con-
vèncer a qui ens escolta que el català és una llengua, 
que Catalunya és un poble amb molta història, que el 
nostre sistema parlamentari és el més antic d’Euro-
pa, que la nostra literatura és poderosa i que, si ens 
deixessin, seríem una de les nacions més pròsperes 
del món. I aquesta dèria  segurament es deu a tot el 
que s’ha callat durant tant de temps. Però probable-
ment també per la necessitat de repetir-nos-ho per 
convèncer-nos i agafar força en moments com els 
que estem vivint. 
Els catalans poques vegades han volgut imposar la 
seva manera de ser, i han mantingut una indepen-
dència cultural que no han sabut assolir políticament. 
Per això fan discursos plens de metàfores i retòri-
ca per tapar les vergonyes d’una submissió massa 
temps acceptada. Però també són expressius molts 
dels seus silencis. S’han buscat aliats a fora només 
quan ha estat necessari. I dins de casa ha costat 
anar a la una. Ni en els pitjors moments de l’asset-
jament del 1714 es va aconseguir. Sempre discutint 
per posar de relleu els matisos i peculiaritats indivi-
duals que dificulten el treball coŀlectiu. 
Els nostres veïns no han estat mai confortables amb 
les nostres pretensions. Ambdós per interès econò-
mic i  polític. I per superar aquesta barrera no n’hi ha 
prou amb l’actitud individual, la constància i el treball. 
En un món globalitzat, que va més enllà de les velles 
històries d’Europa, cal saber estructurar un projecte 
i explicar-lo. I malament es va, quan encara no s’ha 
fet un debat i pocs saben si n’hi ha. I quan no es 
tenen ni les idees clares, ni un programa definit que 
pugui aglutinar voluntats, és molt probable que costi 
trobar suports a fora. I més quan hi ha tants que ca-
llen,  no diuen res, no participen, però no es fan seu 

el projecte dels que criden. 
El nostre entorn és una amalgama de pensaments 
i maneres de ser, que ja no se sostenen per la for-
ça del poder, de l’autoritat d’alguna jerarquia o de 
la història. El poble s’expressa de manera diversa, i 
viu aquest moment històric com una nova oportuni-
tat. Ja no vol els que s’identifiquen amb un sistema, 
en teoria plurinacional, però rígid, tancat i amb vo-
luntat centralitzadora i unitarista. Ni tampoc coexis-
tir amb persones que volen imposar la seva llengua 
i manera d’entendre la vida. Desitgen un col·lectiu 
que s’articuli en la diversitat. Perquè aquest és un 
factor que s’arrela en tots els que es resisteixen da-
vant del poder homogeneïtzador. Uns fent-hi front 
des del pragmatisme de qui pensa que qui dia passa 
any empeny. Altres des del cinisme dels que creuen 
que tot s’hi val, o dels que viuen el fonamentalisme 
intransigent de qui en lloc de trobar el seu lloc en el 
món, voldrien que no hi hagués un altre món que el 
que tenen idealitzat. Però tots fent part de la mateixa 
societat.
El que serà Catalunya dependrà del seu projecte de 
país, que li donarà sentit i contingut. Ser no és un 
reducte mental entre somnis, possibilitats i emoci-
ons. Cal donar-li una forma. Arriscar-se. Passar per 
la vida fent quelcom més que deixar-se arrossegar. 
I allò que la definirà i que donarà qualitat al projecte, 
seran els valors i les accions que sigui capaç d’as-
sumir i per les quals la identificaran i la respectaran. 
Clarificar a quin món vol estar i com arribar-hi. I obli-
dar-se de la superficialitat de voler ser amables amb 
tothom, agradar i ser estimats pels que voldríem 
còmplices, amics, coneguts i associats a moviments 
interessats de tot tipus. Perquè aquest no és l’objec-
tiu. I caldrà coherència per no repetir els mateixos 
errors de sempre.

Opinió  



Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 5/01/2013
12-21-29-38-39-40
Complementari: 42
Reintegrament: 6

· Dimecres 9/01/2013
2-8-9-22-44-48

Complementari: 42
Reintegrament: 6

TRIO
· Dijous 3                  217  
· Divendres 4          650
· Dissabte 5     317
· Diumenge 6          491
· Dilluns 7               486
· Dimarts 8       556
· Dimecres 9      811

ONCE
· Dijous 3              58686
· Divendres 4       67952
· Dissabte 5    24442
· Diumenge 6       82350
· Dilluns 7             82679
· Dimarts 8    14322
· Dimecres 9    84678

· Dijous 3   3-15-23-26-34-38   C: 16  R: 7
· Dissabte 5   1-4-9-11-38-48  C: 26   R: 6

· Diumenge 6   10-38-47-48-53  Núm. clau: 4 

· Dimarts 8   2-20-22-26-47  Estrellas: 5/9

Loteries

Dia 11: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 12: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 13: MISERACHS/SECANELL/ Òdena, 84
Dia 14: MISERACHS./ Rambla Nova, 1
Dia 15: BAUSILI/ Born, 23
Dia 16: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 17: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26

GENER
11: Higini; Salvi; Hortènsia. 
12: Arcadi; Nazari; Tatian; Martí de Lleó.
13: Hilari; Gumersind; Verònica de Benasco.
14: Joan de Ribera; Fèlix de Nola; Macrina.  
15: Pau; Maur; Habacuc; Efisi; Secundina.
16: Marcel I, papa; Fulgenci d’Ècija; Berard. 
17: Antoni el Gran; Leonil·la; Rosalina

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

Missatge d’agraïment al 
Patge Faruk
•• FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT JOSEP

Aquest 5 de gener de 2013 ha estat un 
dels dies més emotius. Ha vingut el Patge 
Faruk a la Clínica Fundació Sanitària Sant 
Josep. Voldríem donar les gràcies per l’es-
tona que els patges van dedicar als nostres 
pacients. La felicitat i l’emoció d’uns i dels 
altres, les llàgrimes, tot ple de sentiment, 
es reflectia a la cara de cadascun d’ells. 
Voldríem destacar l’atenció especial amb 
un dels nostres residents que no és podia 
girar per mirar-lo. El Patge va buscar un 
angle de visió  perquè el pogués veure. Li 
va buscar la mirada. I aquest va exclamar 
emocionat i amb els ulls brillants: “són els 
Reis!”. La seva mirada era com un raig de 
llum. Il·lusionat. En pocs instants, tots hem 
reaccionat amb alegria envers a la seva 
espontània expressió. 
Ja quan els patges van marxar, el mateix 
resident va dir amb molta seriositat que 
aquests serien els últims Reis per a ell. Li 
vàrem dir que ni ell, ni nosaltres, ni ningú 
pot dir que aquesta serà la darrera ocasió 
que els veurà. Però el que sí podem dir és: 
moltes gràcies al Patge Faruk i a tots el 
seus acompanyants reials per dedicar un 
temps valuós als nostres grans.

Porom, pom, pom!
•• JOAN GRACIÀ GAVALDÀ 

Sí, amb aquestes melodies celebràrem el 
Nadal al Hospital de Dia de la Fundació 
Sanitària Sant Josep.
Interns i monitores cantàrem nadales al rit-
me que requeria cada cançó, i no va faltar 
tampoc el recital d’alguna que altra poesia 
d’alguna persona més atrevida.
Cal destacar la intervenció de la Josefa 
que ens va obsequiar amb unes composi-
cions “de collita pròpia”. També la Roser, 
que cantant, va voler fer els seus “pinitos”, 
i Francisco, en poesia tan original.
I es que no pot ser d’altre manera. Quan la 

convivència entre tots es dóna i el respecte 
i la fraternitat i confiança entre tots impera, 
cal esperar bons resultats com en el cas 
que ens ocupa.
I per finalitzar la festa ens van servir “xur-
ros amb xocolata”.
En nom dels interns , gràcies al Pare Noel i 
a la seva comparsa per intentar fer-nos-ho 
passar tan bé i per l’obsequi. 

Carta oberta al Racó del 
gourmet
•• HERMINI PLA

En l’edició del passat 4 de gener d’aquest 
diari, en l’espai dedicat a la gastronomia 
(per cert en aquesta ocasió sense respon-
sable identitari), parlaven sobre el tortell de 
Reis i la manera com es fa i un cop llegit, 
no puc més que rebutjar, contrariat, l’expli-
cació per poder elaborar dir tortell.
Diu literalment que “Per fer el massapà, és 
la suma de tot el que ha sobrat de les fes-
tes anteriors i per això és tan bo. La fruita 
que trobareu als torrons que us quedin ser-
virà per decorar. Amb clara d’ou i els pol-
vorons que us hagin sobrat, barregeu tot 
fins obtenir una massa homogènia... Més 
o menys com ho fan a les pastisseries...” 
Aquesta darrera afirmació és el motiu de la 
meva denúncia.
Si alguna cosa tenim molt clara a la nos-
tra professió és la pulcritud en les nostres 
elaboracions. Per al farcit dels tortells de 
Reis es necessita el massapà, un element 
imprescindible que només es composa 
d’ametlla, sucre i ous, sense més compo-
nents estranys.
Si algú vol reciclar tot el que li sobra dels 
dolços de Nadal serà el seu problema, 
però la nostra ètica professional ens pro-
hibeix l’alteració de les nostres fórmules 
quasi centenàries. I un dels èxits perquè 
aquestes tradicions no es perdin és perquè 
any rere any mirem de fer-ho el millor pos-
sible.
Amb aquestes desafortunades fórmules 
criden a molts dubtes, pensant que tot 

s’aprofita, però els asseguro que no és 
així, el nostre gremi ens aconsella que no 
baixem la qualitat doncs és l’única manera 
de fer front a tota classes de competència 
deslleial.
Per últim, agrair als nostres clients i amics 
que any rere any adquireixen els nostres 
pastissos.
Un Bon Any.

NOTA DE LA REDACCIÓ: Les receptes de 
l’apartat El Racó del Gourmet d’aquest di-
ari són cedides per persones relacionades 
amb el món de la gastronomia o a qui els 
apassiona el món de la cuina. I no era pas 
la intenció d’aquest diari posar en entredit 
la qualitat dels productes que s’elaboren a 
les pastisseries igualadines. 

Sobre el fracking
•• AS. DE MICROPOBLES DE CATALUNYA 

Davant la incapacitat que sembla ser que 
tenim els humans per reconduir el nostre 
sistema de vida i adaptar-lo a la realitat 
dels recursos del planeta, ara s’estan pre-
parant prospeccions petrolieres en dipòsits 
en formació geològica per un sistema ano-
menat fracking, que consisteix en injectar 
productes químics amb aigua i sorra a ele-
vades pressions que permeten fracturar 
les roques i treure’n el gas o el petroli.
El debat, a tot el món, està encès. Si el que 
és clar és que d’aquesta manera es poden 
treure recursos que encara estan en vies 
de formació, sense tenir massa clar si allà 
on es faci el fracking s’hi trobarà allò que 
es busca, tampoc queda gens clar quins 
efectes ecològics poden resultar d’aques-
tes actuacions: contaminació del subsòl? 
de les capes freàtiques d’aigua que utilit-
zem per al consum humà? altres?
Hi ha països que ho han prohibit, d’altres 
que estan estudiant tots els pros i contres 
abans de decidir-se, i d’altres que ja auto-
ritzen prospeccions, com Espanya.
Sabem que la gestió de l’aire i del sub-
sòl són competència de l’Estat. Però sota 

aquest aire i sobre aquest subsòl, hi viuen 
ciutadans, en la majoria dels casos, de mu-
nicipis petits, ja que són els que disposen 
de més territori... 
Però ningú es preocupa d’informar els ciu-
tadans de les conseqüències d’aquestes 
prospeccions, ni tan sols del fet que s’ha-
gin autoritzat prospeccions en el seu ter-
ritori...
I encara menys, ningú no es preocupa d’in-
formar d’alternatives més sostenibles i de 
facilitar aquestes opcions, com podria ser 
la microgeneració distribuïda d’energies 
netes.
És per tot això, que l’Associació de Mi-
cropobles de Catalunya es posa al costat 
de tots aquells “micropobles” afectats pel 
fracking, donant-los suport, així com a la 
PLATAFORMA ATUREM EL FRACKING, i 
reclama tota la informació necessària i exi-
geix seny social i mediambiental a l’hora 
de gestionar els recursos.

Fe d’errada
•• JOSEP ELIAS 

La  setmana passada vaig tenir un lapsus 
de memòria i de personatge, al recordar al 
bon amic Antoni Ferrer (e.p.r.) i fer-lo partí-
cip d’una anècdota en la qual no va tenir-hi 
pas res a veure.
La meva relació amb ell s’inicià quan ve-
nia a la Redacció de “La Veu”. Tot i ser ell 
el President de l’Agrupació Sardanista, es 
personava per lliurar-nos el programa de 
l’Aplec igualadí, i ens demanava que en 
féssim una bona difusió, cosa que de la 
qual en tenia càrrec a les pàgines d’iguala-
dines, per ser un tema de folklore. Ell solia 
agrair-nos el tractament donat a la notícia.
Així, doncs, res de Montserrat, ni de bolí-
graf. Ell, però fou un home d’aquells que 
fan país desinteressadament i es mereixen 
un reconeixement, per la seva voluntària 
tasca, en pro de les coses de casa nostra.
Disculpeu la confusió. Just és que deixem 
fe de la nostra errada, escrita en la pàgina 
d’Espai de Fe.
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Reflexionant sobre l’any que iniciem, estic convençut 
que persones que vivim als Països Catalans ence-
tem un any decisiu sobre el nostre esdevenidor polí-
tic i econòmic. 
La part del país amb el procés d’emancipació nacio-
nal i social més avançada, el Principat de Catalunya, 
ha engegat un procés de transició nacional que tin-
drà com a primer objectiu acabar amb l’ofegament 
econòmic al qual ens sotmet l’Estat espanyol. 
No sorprendré a ningú si descric una situació d’insol-
vència generalitzada en el tot el sistema econòmic 
de Catalunya, de l’Administració, de les empreses i 
de les persones, que es va agreujant cada dia que 
passa i que, en un moment determinat, pot arribar al 
coŀlapse. L’Estat s’emporta de Catalunya cada any 
a través dels impostos 16.000 milions d’euros que 
no tornen per finançar cap tipus de servei o inversió 
a Catalunya. I al mateix temps, l’Estat exigeix ara al 
Govern de Catalunya que baixi el dèficit al 0,7% del 
PIB i retalli 4.000 milions d’euros més de la despesa, 
quan si es reduís només en una quarta part l’espo-
li previ que ens practiquen això no seria necessari 
És a dir, l’Estat retorna al Govern de Catalunya molt 
menys del que l’economia catalana genera i porta a 
la insolvència les nostres finances públiques que, de 
retruc, generen impagaments en tot el sector con-
certat (sanitari, sociosanitari, educatiu, etc.) i en els 
serveis i inversions de les administracions locals. 
Les microempreses i la petita i mitjana empresa pro-
ductiva, que són base econòmica de Catalunya, co-

Dret de decidir per recuperar la 
solvència

JOSEP M. PALAU I ARNAU ·    @josepmariapalau

bren tard els serveis i inversions realitzats per a les 
administracions, i a més a més, no disposen de crè-
dit bancari, ni per al seu circulant ni per finançar cap 
tipus d’inversió. El resultat és una economia en re-
cessió des de fa cinc anys, un 22,5% d’atur i un con-
sum intern en mínims. Amb menys empreses, menys 
llocs de treball públics i privats i menys consum, es 
paguen menys impostos. Amb menys ingressos a les 
administracions catalanes, es continua alimentant 
aquesta espiral negativa d’insolvència o incapacitat 
de pagament.

Sens dubte, només culminant amb èxit el procés de 
transició nacional cap a un Estat independent, i re-
invertint a Catalunya el nostre esforç fiscal, podrem 
recuperar uns mínims de confiança econòmica, flux 
financer i solvència, reactivar l’economia, tornar a 
crear ocupació i continuar desenvolupant l’Estat del 
benestar. I perquè el procés sigui un èxit, l’hem de 
teixir com un projecte de país, amb la participació de 
totes les institucions, forces polítiques, societat civil i 
persones favorables al dret de decidir.

Que la senyora Alícia Sánchez Camacho qualifiqui 
el govern actual de Catalunya de “talibà” només 
pot ser degut a dues causes: ignorància absoluta 
o mala fe en relació als talibans i al  nacionalisme 
català. Qualsevol dels dos motius la desqualifica-
ria per ocupar un lloc públic. Però com que aquí no 
som talibans precisament i respectem la voluntat 
popular, la mantenim en el càrrec.
En primer lloc, potser valdria la pena refrescar-li 
la memòria. Si aquest fos un govern de talibans, 
senyora Camacho, vostè aniria amb burca i hauria 
d’amagar aquesta cara tan expressiva que li agra-
da mostrar a la televisió. (Qui sap, però, si algú ho 
agrairia...). En segon lloc, com a dona, no podria 
exposar les seves idees sense que aquest sol fet li 
comportés un càstig físic. Al país dels talibans, se-
nyora Camacho, les dones no poden expressar-se 
de cap de les maneres. Possiblement seria tam-
bé analfabeta perquè ni tan sols li reconeixerien 
el dret a l’ensenyament. En canvi, vostè es vanta 
d’escollir una escola en castellà per al seu fill. 
Què vol dir, doncs, quan afirma que la Generalitat 
ha estat segrestada per un “govern de talibans”? 
M’agradaria que ho expliqués. Vol dir un govern 
nacionalista? Precisament si per alguna cosa es 
distingeix el nacionalisme català és pel respecte 
i l’atenció a la diversitat (cosa que no veiem en el 
seu partit, senyora Camacho, que ens governa 
des de Madrid). 
Vostè, senyora diputada, sap perfectament quina 
és la realitat de Catalunya. Hi ha viscut sempre i 
sap que no hi ha problemes de convivència més 
enllà dels que vostè i els seus s’entesten en pro-
vocar, sense èxit fins ara. A Catalunya es respec-
ten els drets de tots els habitants. En una societat 
democràtica -i no en un govern de talibans- els 
drets de la majoria prevalen sempre sobre els de 
les minories sense que això suposi negar-los. Vos-
tè i el seu partit s’obstinen en negar la realitat, en 
crear problemes allà on no n’hi ha. S’han proposat 
dividir la societat catalana per raó de l’origen i la 
llengua dels seus ciutadans. 
Vostè i el seu partit neguen la voluntat d’un po-
ble que està fart de les seves atzagaiades, que a 
poc a poc recupera la seva dignitat i es vol treure 
de sobre el jou que l’ha tingut sotmès durant tants 
anys. No; això no ho poden permetre. Vostè i els 
seus no volen que el poble s’expressi lliurement i 
faran tot el possible per impedir-ho. Tant li fa que 
hagin sortit al carrer un milió i mig de persones. 
Vostès s’emparen en lleis injustes que han redac-
tat vostès mateixos des d’una posició de força i 
que, naturalment, afavoreixen els seus interessos. 
I per evitar que el poble parli lliurement usaran 
tots els recursos al seu abast des de la mentida, 
la desqualificació o la por. Però, sàpiga una cosa, 
senyora Camacho. Quan el poble sap que té raó 
i que la seva causa és justa, no hi ha ningú capaç 
de fer-lo callar, ni tan sols amb l’amenaça de l’ús 
de la força. 
La seva actitud, senyora diputada, va també contra 
la voluntat general del poble de Catalunya, expres-
sada lliurement a les urnes. Anar contra aquesta 
voluntat és anar contra la democràcia, només vol 
fomentar la imposició, el domini dels més forts i la 
unificació que nega qualsevol altra ideologia que 
no sigui la seva. Si hi ha entre nosaltres una forma 
de govern que s’assembli als talibans és el seu. 

Talibans

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Només exercint el dret de decidir 
sobre el nostre esforç fiscal po-
dem recuperar la solvència de les 
Administracions, les empreses i les 
persones

ICV-EUiA encara no dóna crèdit a la reforma educati-
va que vol dur a terme el govern del PP. La conside-
ra impròpia d’un país desenvolupat. És retrògrada, 
impedeix un ensenyament públic de qualitat i també 
suposa un atac al model lingüístic català. Per això, 
està totalment d’acord amb l’Ajuntament d’Igualada 
en rebutjar de forma conjunta l’anomenada Llei Wert, 
però amb discrepàncies. El grup municipal critica la 
posició de CiU en la defensa de l’ensenyament pú-
blic català i li recorda que les retallades que duu a 
terme el seu grup al govern de la Generalitat també 
posa en perill aquest model.
ICV-EUiA raona que ara més que mai Catalunya ne-
cessita invertir en educació, un dels pilars sobre els 
que s’erigeixen les societats de més progrés. Per 
això, el que exigeix és garantir una educació pública 
en català i de qualitat per tota la ciutadania. Un dret 
que també incumbeix als Ajuntaments, des d’on el 
grup municipal demana un gran acord polític i social 
per la defensa del model lingüístic i de l’escola públi-
ca catalana amenaçada per l’avantprojecte de la Llei 
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOM-
CE) que impulsa el Ministre d’Educació del govern 
del PP, Ignacio Wert, i per les polítiques de retallades 
que està duent a terme el govern de CiU des de Ca-
talunya mateix.
Per ICV-EUiA la LOMCE vol imposar un model edu-
catiu més propi de l’etapa predemocràtica. Atempta 

directament contra la normalització de la llengua ca-
talana i la tasca de cohesió social que ha significat 
el model d’immersió lingüística al nostre país. Però 
també suposa un canvi de concepte, amb una visió 
mercantilista de l’ensenyament, que passa de ser un 
dret a un factor productiu, i un greu retrocés en la 
seva qualitat.
El grup municipal avisa que la LOMCE fomenta la 
recentralització de les polítiques educatives, la se-
gregació de l’alumnat per sexes, els centres privats 
concertats i la implantació d’un model ideològic 
adoctrinador, en què desapareix Educació per la 
Ciutadania i s’incentiva l’estudi de Religió. Fins i tot 
torna a considerar l’educació infantil como una etapa 
assistencial i no pas educativa.
Contra tot això, ICV-EUiA demana al Govern de l’Es-
tat la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de 
la LOMCE, que considera que podria ser fins i tot 
anticonstitucional, i el cessament del Ministre Wert 
perquè la seva proposta atempta contra el model de 
país i la cohesió social. 
Així mateix, ICV-EUiA insta a ambdós governs,  al de 
l’Estat i al de la Generalitat, a aturar qualsevol mena 
de reducció dels recursos humans, infraestructurals, 
logístics o econòmics a l’educació per evitar la pèr-
dua de qualitat i de les condicions de treball que les 
mesures dels darrers anys estan provocant.

Una educació pública en català i de 
qualitat per a tots

GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA ·    
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Societat
Espectacular cavalcada 
dels Reis d’Orient

Societat
Més de 300 persones a l’estrena 
del 60 aniversari del CAU

Comerç
Marta Cubí, guanyadora de 
la campanya d’IGD Comerç

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Igualada tindrà a partir del curs 
vinent un Màster Internacional 
en Enginyeria del Cuir, com un 
pas endavant més en la volun-
tat d’esdevenir capital europea 
de la pell de qualitat. Aques-
ta iniciativa ha estat possible 
gràcies a un acord de l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada (EEI) 
i universitats d’Europa, Àsia i 
Amèrica.   
La regidora d’Ensenyament i 
Universitats, Anna Bacardit, va 
explicar dimecres que aquest 
màster “substitueix el que des 
de fa vint anys impartíem fins 
ara a Igualada, però el poten-
cia i l’internacionalitza, per-
metent un gran intercanvi de 
coneixement entre tres conti-
nents”. El curs passat, el fins 
ara Màster en Enginyeria del 
Cuir, va tenir 12 estudiants.
Per fer possible la impartició 
d’aquest màster a Igualada, 
s’ha format un consorci amb les 
universitats de Northampton 
(Regne Unit), Ege (Turquia), 
Sichuan (Xina), l’ITECH de Lió 
(França) i el CIATEC de Nuevo 
León (Mèxic), de manera que 
facilitarà la connexió constant 
entre els focus de coneixe-
ment més importants pel que 
fa a l’enginyeria del cuir d’Eu-
ropa, l’Àsia i Amèrica. Aquests 
estudis d’especialització per-
metran, a més, compartir pro-
jectes de recerca i l’intercanvi 
d’estudiants i professorat. Pre-
cisament, Bacardit destaca la 
importància del fet que “els es-

Igualada impulsa, amb universitats d’Àsia, Europa 
i Amèrica, un màster en enginyeria del cuir

Anna Bacardit, dins dels autobusos que estan provant nous seients de pell “creats” a Igualada.

Les accions 
d’investigació del 
sector de la pell, dins 
la Càtedra A3, ja 
estan donant també 
els primers fruits
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tudiants d’aquí podran gaudir 
d’experiències a l’estranger, 
fet que els permetrà una molt 
millor formació, i Igualada, al 
mateix temps, rebrà estudiants 
d’altres punts del planeta que 
vindran interessats en la nos-
tra indústria de la pell, perquè 
realment som molt valorats a 
l’estranger”.  
En les properes setmanes, els 
detalls d’aquest màster se-
ran verificats per l’Agència de 
Qualitat Universitària (AQU) 
de la Generalitat, per tal de 
ser homologat per la Unió 
Europea. Aquests estudis po-
dran acollir fins a 30 alumnes 
i s’espera que, en el seu pri-
mer curs, arrenquin amb una 
quinzena d’estudiants. Bacar-
dit recorda que “parlem d’uns 
estudis amb sortida, perquè a 
nivell internacional el sector de 
la pell funciona bé i, en conse-
qüència, necessita personal 
d’alta qualificació que a Igua-
lada podem formar”.  

4.000 accions de 
la Càtedra A3
No és aquesta l’única acció 
per convertir la ciutat en un 

referent del sector. La Càtedra 
A3 in Leather Innovation,  im-
pulsada per l’Ajuntament i amb 
el segell de qualitat de la Uni-
versitat Politècnica de Catalu-
nya, ha tancat el primer any 
d’existència “amb un exceŀlent 
balanç d’accions desenvolupa-
des”, segons afirma Bacardit, 
regidora d’Educació però tam-
bé directora de la càtedra. En 
total s’han desenvolupat unes 
4.300 accions per més de 150 
empreses. 
Aquesta iniciativa permet el 
contacte directe entre els àm-
bits d’investigació i coneixe-
ment de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada (EEI) i de la UPC 
amb el sector productiu dels 
adobers locals i del conjunt 
d’empreses de l’AQEIC, l’agru-
pació referent a Espanya pel 
que fa a les indústries de la 

pell i el cuir. 
Pel que fa a la formació, els 
últims dotze mesos s’han dut 
a terme cursos adaptats es-
pecíficament a les necessitats 
de les empreses, s’han format 
investigadors especialitzats i 
s’ha potenciat la important ac-
tivitat del Màster.  
En el camp de la recerca, la 
Càtedra A3 ha coŀlaborat amb 
empreses principalment de 
la pell, però també del sector 
del paper, les arts gràfiques, el 
tèxtil, la química, la metaŀlúrgia 
o l’alimentació. Aquesta recer-
ca es duu a terme en els àm-
bits de les noves tecnologies, 
la biotecnologia i els materials 
innovadors, i s’ha treballat, 
entre altres, amb multinacio-
nals com la finlandesa Kemi-
ra, la xinesa Sichuan Decision 
Chemical o el grup Inditex. En 

aquest àmbit s’estan desenvo-
lupant millores en el procés de 
tractament de la pell, articles 
ecològics de pell d’alta gam-
ma, teixits amb propietats es-
pecials, millores per a la sos-
tenibilitat mediambiental de les 
teneries, sistemes d’avaluació 
per pergamins de patrimoni 
cultural o tecnologies per a la 
regeneració de materials. 
Pel que fa a la transferència 
de tecnologia o assessora-
ment tècnic a les empreses, 
s’han dut a terme més de 70 
treballs de peritatge i asses-
sorament tècnic en empreses 
com Loewe, Interkohza, Pyton, 
Munich, Comercial Godó, el 
sindicat Unió de Pagesos i un 
llarg etcètera. Les accions al 
laboratori d’anàlisis han estat 
més de 4.100 en només onze 
mesos, efectuant múltiples as-
sajos bàsicament pel que fa al 
tractament de pells. 
Així, l’empresa d’autobusos 
Izaro esta provant des de fa un 
temps uns nous seients de pell 
amb un sistema creat aquí. Es 
tracta de pell i teixit moqueta 
tractats amb nanopartícules 
que els doten de cinc propi-
etats que els fan únics: són 
alhora ignifugants, antibacte-
ricides, autoreparants, autone-
tejants i amb termocontrol. 
En aquest projecte -n’hi ha 
cinc més de diferents- hi han 
coŀlaborat empreses com 
Curtits Aqualata, Colorantes 
Industriales, Ecopol, Aunde i 
Figueras International Seating.
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Milers de persones van veure l’espectacular 
Cavalcada dels Reis d’Igualada

Melcior, Gaspar i Baltasar, durant el recorregut de la comitiva reial.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Milers de persones van se-
guir pels carrers de la ciutat la 
Cavalcada dels Reis d’Orient 
d’Igualada. El fet que el dia 5 
de gener escaigués en dissab-
te va afavorir que, aquest any, 
augmentés molt el nombre de 
visitants a la capital de l’Anoia 
per veure en directe la singu-
lar Festa dels Reis igualadina, 
considerada Bé d’Interès Cul-
tural.
La cavalcada va començar 
molt puntual i Melcior, Gaspar i 
Baltasar van enfilar el passeig 
Verdaguer i les rambles potser 
més ràpid que mai, ja que to-
cades les 8 del vespre havien 
finalitzat el seu recorregut, a la 
plaça Castells.
Més de 800 patges van encar-
regar-se de repartir els 3.000 
paquets que portaven la llar-
ga filera de camions carregats 
amb les iŀlusions de molts 
igualadins, sobretot els més 
petits de casa. A la cavalcada 
hi van participar les bandes de 
música d’Igualada i d’Ampos-
ta, i es van repartir més de cinc 
mil caramels. Una quarantena 
de jeeps van ajudar a donar 
més color a la festa, tot i que, 
per primera vegada, no hi ha-
via ni quads ni motos.
El fet que hi hagués molts pat-
ges i que la quantitat de pa-
quets sigui cada any menor, 
com a conseqüència de la crisi 

El PP demana un pas 
de vianants elevat al 
carrer Capellades
En el transcurs de la comis-
sió informativa de Territori, di-
marts d’aquesta setmana, el 
portaveu del Partit Popular a 
l’Ajuntament Joan Agramunt 
ha instat el govern municipal 
a actuar, fent elevat el pas de 
vianants que és troba just en-
front de l’Escola Monalco al C/
Capellades, amb l’objectiu de 
millorar la seguretat viària pel 
conjunt de vianants en gene-
ral, i per als alumnes del centre 
escolar. 
Agramunt també va demanar 
al govern l’elaboració d’un Pla 
Específic, per tal de millorar 
viariàment, així com també la 
seguretat dels alumnes, en 
els horaris de les entrades i 
sortides dels diferents centres 
escolars de la ciutat, buscant 
la màxima eficiència i aprofi-
taments de l’espai públic. En 
la mateixa sessió el regidor 
també va demanar el correc-
te manteniment de papereres, 
asfalt de carrers i pintura viària 
de diferents carrers i avingu-
des de la ciutat.

Queden pocs dies 
per participar en el 
concurs de pregons 
del Carnaval

L’Institut Municipal de Cultura 
d’Igualada torna a convocar el 
Concurs de Pregons de Car-
naval per a la rua que tindrà 
lloc el proper dissabte, 9 de 
febrer. Poden participar-hi  tots 
els textos originals, inèdits i es-
crits en català expressament 
per a aquest Carnaval, amb 
una extensió de 60 a 80 versos 
aproximadament.  
L’anonimat és imprescindible, 
per la qual cosa el text ani-
rà en un sobre tancat; a fora 
constarà el títol i el pseudònim 
i, a dins, en un sobre a part, 
una targeta amb el nom i les 
dades de l’autor. Els pregons 
es lliuraran per correu o perso-
nalment a les oficines de l’IMC. 
També es poden enviar per e-
mail a festes@aj-igualada.net. 
El termini d’admissió acaba el 
dia 15 de gener.  El rei negre, dirigint-se al públic al Passeig Verdaguer, amb el consistori municipal. La cavalcada va ser molt puntual i ràpida.

AIGUA-GAS-ELECTRICITAT-CALEFACCIÓ-A.CONDICIONAT-MANT.INDUSTRIAL-E.SOLAR
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La pubilla Sandra Domènech, i les dames d’honor Núria Riba i Carme Alonso.

Dos detinguts per 
temptativa de robatori 
amb violència 
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La Policia Local d’Igualada va 
detenir el passat dilluns, 7 de 
gener, dos individus per temp-
tativa de robatori amb violèn-
cia i una posterior temptativa 
de robatori amb força. Al vol-
tant de les 21:40h, amb la cara 
tapada amb passamuntanyes, 
dues persones van assaltar 
una altra que es disposava a 
entrar a casa seva, al carrer 
Tulipes de la capital de l’Anoia, 
intentant sostreure-li el maletí 
que duia a la mà. La persona 
assaltada es va resistir i els 
dos individus van fugir.  
Quan la Policia Local es va 
personar al lloc dels fets, va 
assistir el denunciant, va reco-
llir la descripció dels atacants i 
va iniciar una batuda de recer-
ca pels carrers pròxims. A les 
21:50h es va rebre una nova 
trucada al 092 informant que 
dos homes amb passamunta-
nyes havien pujat al balcó d’un 
primer pis al carrer Capellades 
però, en adonar-se de la pre-
sència dels veïns, van acabar 
fugint en direcció a l’avinguda 
de Barcelona. 
La policia va localitzar al car-
rer de Santa Teresa dos indi-
vidus que encaixaven amb la 
descripció facilitada i van ser 
aturats i escorcollats. Se’ls va 
trobar una arma de foc d’imi-
tació i una navalla, a banda de 
guants i gorros de color fosc. 
Tots dos van ser detinguts com 
a presumptes autors d’un de-
licte de robatori amb violència 
en grau de temptativa i d’un 
delicte de robatori amb força 
en grau de temptativa. 
Van ser traslladats a depen-
dències policials, on van ser 
identificats. Un dels dos de-
tinguts, menor d’edat, ha estat 
posat a disposició de la Fisca-
lia de Menors. 
 
 

Avui divendres comencen els actes de la Festa dels Traginers, 
amb la presentació dels banderers i les pubilles
JP / LA VEU

Avui divendres s’inicia una 
nova edició de la centenària 
festa de l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada, que culmi-
naran la setmana vinent amb 
la celebració dels típics Tres 
Tombs. 

Acte acadèmic a l’Ajunta-
ment amb Xavier Ros
Avui, a les 12 del migdia, re-
pic de campanes i dispar de 
morterets anunciant l’inici de 
les festes d’enguany. A les 8 
del vespre al Saló de Sessi-
ons de l’Ajuntament, es farà la 
presentació de les Festes Gre-
mials, Banderers i proclamació 
de les Pubilles. Els banderers 
d’enguany seran l’Ajuntament 
d’Igualada, portador de la ban-
dera petita i Pere Argelich i 
Carles, portador de la bandera 
gran. La pubilla de les festes 
2013 serà Sandra Domènech 
i Corbella, acompanyada de 
les dames d’honor Núria Riba 
i Bosch, i Carme Alonso i Ro-
mero. 
L’acte acadèmic anirà a càrrec 

de Xavier Ros, director del Mu-
seu del Traginer d’Igualada.
Els actes continuaran dijous vi-
nent, 17 de gener. A les 10 del 
matí i des de casa del bande-
rer Pere Argelich, portador de 
la bandera gran i situada al c/ 
Pujades, 7 s’anirà a buscar la 
bandera petita, portada per un 
representant de l’Ajuntament, 
acompanyats per la Banda de 
Música d’Igualada i pels Tra-
bucaires igualadins “Els Vo-
ladors”. Plegats es dirigiran a 
l’arxiprestal Basílica de Santa 
Maria.
A les 11 del matí, es celebrarà 
el Solemne Ofici concelebrat 
pels rectors de Sta. Maria, So-
ledat i Sagrada Família, amb la 

típica benedicció de panets.
Hi participaran amb els seus 
cants l´Schola Cantorum 
d’Igualada. Al finalitzar es can-
taran els goigs del Sant.
 En sortint s’acompanyarà a 
les banderes al seu domici-
li. Davant de l’Ajuntament i a 
casa de cada banderer s’ofe-
rirà el “Ball de Bastons” a càr-
rec de la colla “Ball de Bastons 
d’Igualada”.
A les 7 de la tarda, inauguració 
de l’exposició “Cavalls” a les 
Galeries Nivell 46 de c/Sant 
Magí a càrrec de Mary Gumà. 
A la propera edició informarem 
més abastament de la festa 
dels Tres Tombs.

Els patges més petits de la cavalcada -un centenar-, abans de sortir. Foto: Jordi Morera.

La Reis Race va ser tot un èxit. A la foto, participants passant pel claustre de l’Escola Pia.

econòmica, va ajudar també 
a un ràpid repartiment per les 
llars de la ciutat, en alguns 
casos fins a una hora i mitja 
abans del que era habitual en 
anys anteriors. Els tres Reis i 
el seu seguici van tornar cap a 
Orient després d’haver repartit 
milers de regals, i, sobretot, 
llençar als quatre vents els 
seus desitjos d’un millor 2013. 

La Reis Race, tot un èxit 
de participació
A l’endemà, va tenir lloc la 
Reis Race, una cursa organit-
zada pels Moixiganguers, que 
volen aportar valor afegit a la 
Festa de Reis. I va ser tot un 
èxit, amb 370 inscrits, la meitat 
de fora de l’Anoia. La cursa va 
discórrer per l’interior de diver-
sos espais i edificis singulars, 
com el claustre de l’Escola Pia, 
l’Escorxador, l’Asil del Sant 
Crist i el local d’assaig dels 
Moixiganguers. Els corredors 
també van córrer pel genuí 
barri adober del Rec. El gua-
nyador de la cursa va ser l’at-
leta igualadí Roger Roca.  
El pas de la cursa pels carrers 
d’Igualada va despertar molta 
expectació, en una jornada de 
festa, en què milers de perso-
nes acudeixen a la tradicional 
Fira de Reis, la més antiga de 
Catalunya. Gent d’arreu va 
animar els corredors al llarg 

del recorregut, amb imatges 
curioses com la dels avis resi-
dents de la llar del Sant Crist, 
alenant als corredors, que van 
endur-se, com a obsequi per 
la seva participació a la Reis 
Race, una ampolla de cava i 
un tortell. Els Moixiganguers  
agraeixen la col·laboració de 
l’Ajuntament, Escola Pia, Asil 
del Sant Crist, Ateneu Iguala-
dí, Club Atlètic Igualada, Pro-
tecció Civil, Digitrack Media, 
Creu Roja, Caldo Aneto, Fruits 
Secs Torra, Forn Alemany, i 
Cava Vallformosa.

unió comercial de 

GASOILS

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

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

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili
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De Canàries fins 
al Carib en veler
Tal i com estava previst, l’ ex-
pedició KT3D va sortir de Lan-
zarote el dia 23 de novembre 
amb el repte de creuar l’Atlàn-
tic i arribar a l’illa caribenya de 
Martinica.
Com era d’esperar, la traves-
sa va tenir de tot, moments de 
calma, moments de mala mar, 
però sobretot l’assoliment de 
la primera gran etapa del viat-
ge. L’Atlàntic no va deixar indi-
ferents als tripulants del Bora 
Bora. Per en Xavi M., en Xavi 
R. i en Mateu, era la primera 
vegada. En canvi per en Quim, 
era la desena.
La travessa de l’Atlàntic va co-
mençar amb molt poc vent, de-
gut a una baixa pressió que els 
va fer la punyeta i els va do-
nar vents del tercer quadrant, 
obligant-los a guanyar sud per 
poder trobar els vents alisis, el 
veritable motor de la seva tra-
vessia.
A partir d’aquest moment, el 

Els protagonistes de 
l’aventura fan la volta 
al món en 18 mesos, 
seguint la ruta 
original de la Kon-Tiki

La Volta al Món... sense tocar de peus a terra - 25 anys de Kon-Tiki  (3)

Bora Bora va començar a de-
vorar milles i la vida a bord es 
va fer molt més agradable pel 
fet d’anar ràpid i per l’optimis-
me que genera el bon temps 
en general.
Els dies eren calorosos i això 

Dinou dies al mig de l’Atlàntic

feia que durant el dia es vestis-
sin amb una simple samarreta 
i uns pantalons curts i a la nit 
un jersei. De totes maneres, 
els núvols que hi havia al mig 
de l’Atlàntic els donaven una 
mica de pluja cada dia i aques-
ta alhora els obsequiava amb 
meravellosos arcs de Sant 
Martí.

Nit accidentada per 
Sant Xavier
Van tenir temps de comprovar 
com de dòcil que es pot arri-
bar a presentar un oceà tan 
gros com aquest, arribant in-
clús a banyar-se al mig d’una 
encalmada. Però també van 
comprovar el fort i perillós que 
pot arribar a ser, una nit que el 
vent va pujar molt d’intensitat.
Vents sostinguts de 40 nusos, 
amb ratxes de 50 va ser el re-
gal que l’Atlàntic tenia previst 
per al dia de sant Xavier, dia 
en què dos del tripulants cele-
braven el sant. Per fer-ho més 
emocionant el pitjor va ser a la 
nit, quan era impossible veure 
arribar les ones, però se sen-
tien just al costat i les mani-
obres amb els llums frontals 
eren molt més complicades 
per la poca visió.
A coberta, el soroll era terrible. 
El vent i la forta pluja no dei-
xaven escoltar res més que no 
fos el xiular del vent entre els 
obencs, però a l’interior del ve-
ler els sorolls eren encara més 
forts. Això va fer que en el mo-
ment en què s’estava fent el 
tercer i últim riç a la vela major, 
en Xavier R. sortís de la seva 
cabina amb les mans al cap 
convençut que havien perdut 
el pal i que el veler anava a la 

deriva. Per sort, res d’això no 
havia succeït, però tantes ho-
res sense descansar poden fer 
que els tripulants es despertin 
a mitja nit després d’una nit 
de malsons sense saber què 
ha passat realment o què han 
somiat.

Tot va bé si acaba bé
Això donava sentit a l’aventura 
que tots buscaven, una mica 
de por al cos, per fer córrer 
l’adrenalina. Tot va bé si acaba 
bé i, al cap d’unes hores, tot va 
estar controlat i molt a prop de 
l’objectiu final: arribar.
Els vents alisis van empè-
nyer el Bora Bora fins al final, 
obligant a la tripulació a estar 
atents als núvols que sempre 
els provocaven petits roles en 
el vent i una forta pujada de 
la intensitat, cosa que durava 
poca estona, però que podia 
arribar a ser perillosa si no 
s’estava atent.

Dinou dies de mar 
i cartes de suport
Van pescar “dorados”, van 
veure tortugues, dofins i una 
balena. En dinou dies, que és 
el que va durar la travessa, van 
veure únicament dos vaixells, 
van tenir temps de llegir molt i 
jugar a cartes i al dòmino.
Per no perdre el contacte amb 

el món exterior, portaven un te-
lèfon Iridium via satèl·lit amb el 
qual podien parlar i enviar mis-
satges de text a la família. La 
ràdio BLU també va servir per-
què els caps de setmana sin-
tonitzessin els partits de futbol 
de RNExterior i coneguessin 
els resultats de les eleccions 
catalanes, entre altres coses.
Els familiars dels novells Xa-
viers els vàrem fer entrega, 
abans de marxar, d’un paquet 
amb 20 sobres tancats a ca-
dascú, perquè n’anessin obrint 
un cada dia. Així van anar lle-
gint cartes de suport, d’ànims, 
o d’amor segons qui en fos el 
remitent. Un bonic detall i que 
van agrair molt en algun mo-
ment.
La convivència va ser exceŀ-
lent  entre els quatre tripulants 
i van arribar, després de dinou 
dies de navegació, contents i 
sense greus desperfectes al 
veler. Una altra prova supera-
da.

Vols viatjar amb nosaltres?
Aquesta aventura en 3D (nave-
gant en veler, volant en globus 
i fent submarinisme) portarà 
els protagonistes a fer la volta 
el món en 18 mesos, seguint 
la ruta original de la Kon-Tiki. 
KT3D és el nom de d’aquesta 
expedició amb què  l’empresa 
Globus Kon-Tiki celebra els 
seus  25 anys d’història. Us 
recordem que si voleu seguir 
la posició en temps real podeu 
fer-ho a través de la pàgina 
web de globus Kon-Tiki, i fins 
i tot podeu participar en algu-
na de les etapes del viatge. I si 
voleu seguir-la sense moure-
us de casa, no oblideu que po-
deu viure aquesta aventura de 
30.000 milles a les pàgines de 
La Veu de l’Anoia, a la pàgina 
web i al Facebook i al Twitter 
de Globus Kon-Tiki.
KON-TIKI / LIDERA COMUNICACIÓ

EDICTE
Per  a  coneixement  general  es  fa  saber  que,  mitjançant  decret  de 
l’alcalde, de data 27 de desembre de 2012, s’ha resolt:

“Primer.- Assenyalar que, d’acord amb l’annex II del conveni signat el 
18 de juny de 2012, entre l’Ajuntament d’Igualada, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelo-
na  i  l’empresa Masats Transports Generals, SA, per a  la millora dels 
serveis de transport de viatgers per carretera a Igualada, Vilanova del 
Camí  i  Santa  Margarida  de  Montbui,  els  títols  corresponents  a  la 
tarifació socials per a persones grans o amb disminució i amb recursos 
escassos,  i  a  la  tarifació  social  per  a  escolars,  resten  de  la manera 
següent:

T-10 vermella amb carnet taronja      4,90 €
T-50/30 amb carnet verd      19,60 €
T-50/30 amb carnet vermell                  31,35 €

Segon.- Aquestes tarifes entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 
2013.

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibili-
tat,  l’Autoritat  del  Transport  Metropolità  de  Barcelona  i  l’empresa 
MASATS Transports Generals, SA; i, publicar-ho a la premsa local.”

Contra l’anterior resolució que és definitiva en via administrativa, podeu 
interposar, alternativament, recurs de reposició davant de l’òrgan que 
ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, o recurs contenciós administra-
tiu  davant  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de  Barcelona,  en  el 
termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de 
l’endemà de la data de la publicació d’aquest edicte a la premsa local.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra 
la  seva  resolució  podreu  interposar  recurs  contenciós  administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notifica-
ció  corresponent,  si  la  resolució  és  expressa,  o  en  el  termini  de  sis 
mesos a comptar des de la data en què s’ha d’entendre desestimat 
per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d’un mes 
a comptar des de  la data d’interposició sense que s’hagi notificat  la 
seva resolució.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu 
convenient.
L’alcalde: 
Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada

Igualada, 27 de desembre de 2012



Mn. Pujol, amb escoltes del CAU, durant la festa d’inici del 60è aniversari.
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El passat 24 de desembre, vi-
gília del Nadal, l’Agrupament 
escolta Jaume Caresmar va 
fer 60 anys de la seva creació 
com a entitat a la ciutat d’Igua-
lada. L’entitat, formada inicial-
ment per nois, es va unir amb 
l’agrupament de noies guies 
Maria Antònia Salvà (fundat 
l’any 55), a l’any 1976. An-
tics escoltes i guies, famílies i 
membres actuals, amics i ami-
gues...ens vam reunir el dia 24 
a l’escola Pia d’Igualada per 
celebrar l’aniversari.
Durant aquests 60 anys, han 
format part de l’entitat un gran 
nombre de persones de la ciu-
tat d’Igualada i de les poblaci-
ons properes. I amb el pas dels 
anys, l’agrupament s’ha adap-
tat a cada moment, a cada ge-
neració, seguint el rumb dels 
seus membres; però sempre 
amb el mateix objectiu: l’edu-
cació de nois i noies de 6 a 19 
anys a partir del mètode escol-
ta i guia. Actualment, l’agrupa-
ment és una entitat fortament 
arrelada a la ciutat, formada 
per 200 infants, joves i 38 caps 
voluntaris.
El Nadal del 1952, Mn. Miquel 
Fitó, rector-arxipreste de la ba-
sílica de Santa Maria, beneí el 
CAU. Seixanta anys després, 
Mn. Josep Maria Pujol, rector 
de Santa Margarida de Mont-
bui, presidia la celebració de la 
Missa del Gall. L’església de la 
Pietat (Escola Pia d’Igualada) 
es va omplir de gom a gom, 
per celebrar conjuntament 
l’entrada al Nadal.
Mossèn Josep Maria Pujol va 
conduir una celebració molt 
emotiva i propera. Els moment 
més destacats van ser la lec-
tura dels desitjos per aquest 

Nou servei de bus 
des de la zona dels 
instituts a l’estació

Més de 300 persones a l’acte d’inici dels 60 anys de 
l’Agrupament J. Caresmar/M. Antònia Salvà, el CAU

Nadal dels infants i joves, i el 
conte dels 60 anys a partir de 
diferents membres de cada 
generació. Per parelles, un noi 
i una noia de cada generació 
van explicar els fets i records 
més rellevants de la seva èpo-
ca. A tots els col·laboradors i 
col·laboradores, moltes gràci-
es!!
I després de la Missa, vam 
anar cap al pati de l’escola. I 
un cop allà, tots als voltants de 
la foguera que hi havia prepa-
rada, i al ritme de la cançó ‘Foc 
joliu’ es va encendre una gran 
foguera, rememorant els focs 
de camps dels campaments. 
Amb el foc ben alt, no vam 
poder evitar emocionar-nos i 
recordar alguna de les nostres 
vivències al cau.
Per celebrar l’aniversari, un 
gran pastís feia falta, i tots els 
infants i joves vam bufar ben 
fort les espelmes. A continu-
ació, vam fer cagar el Tió a 
cops de bastó...i per acabar, el 
cantant Oriol Canals i Boix ens 
va acompanyar amb la seva 
música per passar una bona 

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
11 de gener de 2013

11WWW.VEUANOIA.CAT
Igualada  

vetllada cauera. Tots junts, 
parlant i ballant al voltant del 
foc, vam fer sentir viva la flama 
dels 60 anys.
Agraïm sincerament, la col-
laboració al col·lectiu de l’esco-
la Pia d’Igualada; a Mn. Josep 
Maria Pujol per acompanyar-

nos en un dia tan especial, a 
tots els antics escoltes i guies 
col·laboradors/es, al Forn Ale-
many per la seva participació,  
als membres i famílies actuals 
de l’agrupament, i a tothom 
que ens va acompanyar. Grà-
cies de tot cor!! Sempre a punt!

L’Escola Pia es va omplir de gom a gom.

Igualada és una ciutat on es-
tudien molts joves d’arreu de 
la comarca. Molts d’ells es 
desplacen en transport públic i 
degut a aquesta alta demanda 
en el servei dels migdies, S.A. 
Masats i l’Ajuntament han cre-
gut convenient la creació d’una 
nova línia d’autobusos urbans: 
la LE1 (Línia Servei Estació), 
des de la zona Instituts (cor-
responent als centres Pere 
Vives Vich, Emili Vallès i Milà 
i Fontanals) fins a l’Estació en 
la franja horària del migdia. És 
un trajecte directe però també 
es podrà utilitzar per baixar a 
diferents parades del Passeig 
Verdaguer, donant així més 
cobertura a la línia.
El servei ja està funcionant. La 
sortida és a les 14:35h des del 
C/ Emili Vallès i arriba a l’Esta-
ció a les 14:50h. 

Dijous, xerrada sobre 
les noves taxes 
judicials

Recentment el govern de l’es-
tat espanyol ha impulsat l’en-
trada en vigor d’un conjunt de 
taxes judicials. Per tal de poder 
conèixer l’impacte de la mesu-
ra en general i també a nivell  
local, el PSC-Anoia organitza 
una xerrada el dijous dia 17 
de gener a partir de les 7 de 
la tarda, a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada, sota el nom “Taxes 
judicials, la fi de la justicia com 
a dret?”. Comptarem amb la 
presència de Josep Lluis Cots 
Buzón, Delegat a Igualada del 
Col.legi d’Advocats de Barce-
lona, Libry Johanna Ahumada 
Bayuelo, membre de la comis-
sió d’Estrangeria i Jordi Pedret 
Grenzner, Advocat i ex Diputat  
al Congrés 1986-2011.
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Marta Cubí, amb l’Ipad que ha aconseguit com a guanyadora del sorteig.

IGUALADA / LA VEU

El modern Ipad, que Igualada 
Comerç regalava com el pre-
mi de la campanya de Nadal, 
ha acabat a les mans de Mar-
ta Cubí, coneguda futbolista 
igualadina, considerada una 
de les millors davanteres del 
futbol femení espanyol.
Desprès d’un mes intens, s’ha 
acabat la campanya nadalen-
ca. Igualment d’intensa ha sigut 
també la promoció i el sorteig 
d’Igualada Comerç, #ViuNa-
dalAIgualada. Recordem breu-
ment que Igualada Comerç va 
dissenyar una campanya on 
els millors ambaixadors del 
comerç local havien de ser els 
propis igualadins i anoiencs. 
Amb les seves fotos i opinions 
donaven a conèixer les virtuts 
dels comerços d’Igualada a tot 
el món. Els mateixos clients 
havien d’explicar, des del seu 
punt de vista, com és l’experi-
ència de comprar a la capital 
de l’Anoia. És per això que 
aquesta campanya premiava 
a totes aquelles persones que 
promocionaven les botigues 
d’Igualada a través de dues 
aquestes xarxes socials, Twit-
ter i Instagram. 
Per participar en el sorteig, no-
més s’havia de fer-se una foto 
a l’interior de la botiga amb el 
producte, o servei adquirit, es-
criure un comentari explicant 
què s’havia comprat i penjar-

La futbolista igualadina Marta Cubí, 
guanyadora de la campanya d’IGD Comerç

ho tot al hastag #ViuNadalAI-
gualada.
El dilluns, dia 7 de gener, a les 
12 hores puntuals, tal i com 
s’havia anunciat, Igualada Co-
merç va realitzar el sorteig en 
viu i en directe a través del seu 
canal de Youtube: www.you-
tube.com/igualadacomerc per 
a que tots els interessats ho 
poguessin veure. Fins l’últim 
moment, pràcticament passa-
des les 11 h. encara arribaven 
les fotos i butlletes dels parti-
cipants.
I la sort va decidir que, en-

“El veritable risc de l’economia 
mundial és a Europa”. Ho va 
publicar Joseph Stiglitz, premi 
Nobel d’economia, al diari ale-
many “Handelsblatt”. Analitzava 
les dificultats d’Espanya i de 
Grècia dient que “es troben en 
una depressió de la qual no es 
veu cap signe de sortida i no 
es poden excloure noves tur-
bulències”. No creu en el pacte 
pressupostari, i diu que el Banc 
Central Europea (BCE) només 
pot proporcionar una fórmula 
pal·liativa temporal. “Si es conti-
nua fent política d’austeritat sols 
agreujarà l’estat del malalt”. 
Però fins avui no hi cap pla per 
estimular el creixement.  
Però tampoc van bé a USA. 
S’ha evitat al darrer minut l’apli-
cació de les clàusules automàti-
ques que s’havien pactat. Però 
s’està lluny d’haver superat el 
tràngol. El problema de base 
segueix. El poble americà no 
vol perdre el que té, ni admet 
ser gravat amb més impostos 
per mantenir una administració 
poc eficient. El president ha re-
conegut que el dèficit del país 
“és massa alt” i s’ha declarat 
obert a un compromís per re-
duir-lo de manera equilibrada. 
Diu no estar disposat a entrar 
de nou en llargues negociaci-
ons amb el Congrés. I aquest li 
ha respost que la seva feina és 
aprovar les lleis que regulen les 
actuacions del govern federal. 
El desafiament està servit i la 
batalla es preveu llarga. 
I ací estem pitjor. L’atur s’ha fet 
una xacra permanent. Més dels 
60% dels aturats no creuen 
trobar feina en aquest exercici. 
I encara queda la reforma ban-
cària i de l’Administració. Les 
entitats financeres espanyoles 
comencen a fer comptes del 
personal del qual hauran de 
prescindir. En els propers cinc 
anys tots es dedicaran a apri-
mar la partida de personal, amb 
acomiadaments, baixes incenti-
vades, prejubilacions o a través 
de recol·locacions en altres uni-
tats dels grups bancaris. Fonts 
del sector diuen que al final del 
2017, quedaran poc més de 
200.000 empleats a la banca 
espanyola. És a dir una retalla-
da del 25% en nou anys. I tan-
caments de sucursals. Bankia 
parla de 1.200. Novagalicia 327 
sucursals. També les que es 
generaran a Banesto, Unnim, 

PERE PRAT

Penedès, Catalunya, CAM, Cí-
vica, Banc de València... 
Però si per gestionar la comple-
xitat financera, la totalitat dels 
bancs, pensen poder fer-ho 
amb 200.000 persones, com 
pot entendre’s que hi hagin més 
de tres milions de funcionaris?. 
Descomptem mestres, metges, 
policies i bombers... Quan i a 
quants hauria d’afectar la re-
forma de l’Administració?. I no 
ens referim a la gent necessària 
per al funcionament de la ma-
quinària de les institucions de 
l’estat sinó als càrrecs polítics, 
electes i de confiança. També a 
la proliferació d’organismes que 
entorpeixen i dificulten el funci-
onament de les coses en lloc 
d’agilitzar-ho i fer-lo més efici-
ent. Aquells que viuen de “con-
trolar” a qui els paguen el sou. 
Perquè quan parlem d’estat de 
benestar ens referim als ser-
veis bàsics, i no a què la soci-
etat pagui a uns pocs perquè 
visquin “com a reis” sense fer 
gairebé res. I s’ha de començar 
a eliminar aquesta estructura 
que és una rèmora i que ja no 
es pot pagar. I als primers llocs 
de la llista hi hauria d’haver tots 
aquells que “dirigeixen” el país 
amb tant “encert” i que quan 
acaben una feina en tenen una 
nova preparada. I ben remu-
nerada. Aquest és el veritable 
procés “rupturista” que s’hauria 
d’endegar. Però està clar que 
això no convé a tots els que 
haurien d’estar a la llista, però 
manen. I per això alliçonen a 
la ciutadania explicant que no 
s’han de fer canvis en moments 
de dificultat com els d’ara. 
I intenten portar l’atenció a al-
tres temes. Com que el gruix 
de la despesa és l’energia, la 
sanitat i l’ensenyament i per 
tant és ací on s’han d’aplicar les 
tisores. Amaguen la corrupció. 
Com les comissions que alguns 
cobren per cada litre de petroli 
que entra a l’estat. Tampoc vo-
len que es parli dels alts sous de 
directius en hospitals i centres 
de coordinació quan es retallen 
els de metges i infermeres i es 
tanquen sales d’operacions. Ni 
dels informes, assessors, càr-
recs de confiança. Res de tocar 
“el que diuen és xocolata del 
lloro”: Però el camí és descarre-
gar-se d’aquest llast. Sense ell 
s’aixecaria el vol. Rigor, hones-
tedat i transparència.

Com ens 
en sortirem

tre una munió de butlletes, la 
guanyadora del concurs #Viu-
NadalAIgualada sigui la Marta 
Cubí amb el nom d’usuari @
Martacubi9. 
Moltes felicitats, doncs a la 
Marta, que s’ha emportat l’iPad 
que regalava Igualada Co-
merç! També, moltes gràcies a 
tots els tuiteros i altres concur-
sants per participar, i sobretot 
per comprar a Igualada! 
Aquí n’hi ha el vídeo del sor-
teig de #ViuNadalAIgualada, 
on ha resultat guanyadora la 
Marta Cubí http://goo.gl/8HBIi . 

Diumenge el comerç 
pot obrir per les rebaixes
D’altra banda, Igualada Co-
merç informa que les rebaixes 
d’hivern han començat el pas-
sat dilluns, dia 7 de gener i fi-
nalitzen el 6 de març. A més a 
més, el proper diumenge de la 
campanya de rebaixes, el dia 
13 de gener, els establiments 
comercials podran obrir les 
portes, coincidint amb el pri-
mer festiu del període legal de 
rebaixes.
Aquí a Igualada es preveu un 
començament agressiu, amb 
uns descomptes que seran 
de 30 fins a 50 %. Els primers 
dies, quan encara queda gè-
nere a remenar, seran els dies 
amb més moviment.  
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Conca d’Òdena
A punt la 15a edició de 
la Fira del Camí Ral

Anoia Sud
ERC denuncia que pateix un 
assejtament a Vallbona

La centenària Gres Catalan no supera la crisi 
i anuncia el seu tancament definitiu
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’empresa de ceràmica Gres 
Catalan, propietat de la família 
Sugrañes i ubicada a Calonge 
de Segarra, ha anunciat que 
les seves portes definitiva-
ment després d’anys d’ajustos. 
L’empresa va fer unes inversi-
ons importants durant el 2004 
i 2005 per renovar la maquinà-
ria, però amb l’actual crisi eco-
nòmica aquestes inversions 
no s’han pogut refinançar. Els 
administradors concursals van 
prendre possessió de la gestió 
de l’empresa el 4 de gener, de 
manera que ja s’ha iniciat el 
procés de liquidació.

Un llarg calvari
Gres Catalan va néixer l’any 
1911 i, des de llavors, ha estat 
un motor de l’activitat industrial 
a l’Alta Segarra, convertint-se 
en una empresa de referència 
en l’àmbit nacional. L’empresa 
donava feina a finals de 2004 
a més de 200 treballadors. El 
setembre de 2010, el nombre 
d’assalariats es va reduir fins 
als 130, però Gres Catalan,va 
presentar un ERO que afecta-
va 33 treballadors. Però no va 

Alta Anoia
Oberta la Casa 
d'Oficis de Calaf03

Vista general de l’empresa Gres Catalan, a Calonge de Segarra.
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fer efectiu aquest expedient, 
fins al mes de març del 2011, 
quan va ampliar l’ERO fins a 
70 treballadors i va presentar 
un concurs de creditors. 
Tot i això, amb un canvi en la 
direcció, a partir del mes de 
juny de 2011, va començar a 
gestionar un pla de viabilitat 
molt auster, s’anà redreçant  
la situació, encaminant l’ac-
tivitat cap una nova etapa, 
apostant fort per l’exportació 
i buscant nous mercats als 
Països Àrabs, Rússia i Sud 
Amèrica. L’activitat producti-
va de l’empresa es centrava 
en gres porcel·lànic esmaltat, 
gres natural klinker i Stonita. 
Així l’empresa va aconseguir 
aixecar el concurs de creditors 
el juliol del 2012. Actualment, 
Gres Catalan donava ocupació 
a 48 treballadors.
El tancament de Gres Catalan 
deixa en una situació com-
plicada la zona, on no hi ha 
empreses de gran volum que 
puguin absorbir una bossa tan 
gran de nous aturats.
La direcció de Gres Catalan 
ha elaborat un comunicat en 
què explica que l’empresa “ha 

estat des d’aleshores motor in-
discutible de l’activitat industri-
al de l’ Anoia, i per conseqüent, 
una font de riquesa per a tots 
els habitants de la zona.
A principis de l ’any 2011 es va 
sol·licitar  Concurs Voluntari de 
Creditors que, seguint un pla 
de viabilitat molt auster,  es va 
poder aixecar el juliol del 2012. 
Malauradament i a conseqüèn-
cia de la persistent situació 
global de crisi,  especialment 
en el sector de la construcció, 
i a la negativa de les entitats 

bancàries a concedir-nos un 
acord de refinançament, ens 
hem vist obligats a  entrar, molt 
a contracor, en la liquidació vo-
luntària de l’empresa. 
Ens satisfà moltíssim pensar 
que el nom dels nostres pro-
ductes perdurarà més enllà 
del temps i que el record de la 
marca Gres Catalan serà per a 
molta gent, una referència  de 
qualitat excepcional.
Gres Catalan dóna les gràci-
es a tots els col·laboradors, 
clients, proveïdors, amics i so-

bretot als empleats, que durant 
més de cent anys ens han fet 
costat i  ens han donat suport 
en els moments difícils, posant 
tot el seu esforç per tirar enda-
vant l’empresa. 
A tots, els desitgem prosperitat 
i felicitat per al futur”.
D’altra banda, dijous passat 
els representants dels treballa-
dors i la direcció van arribar a 
un acord segons el qual l’em-
presa es compromet a pagar 
als empleats el mes de desem-
bre i la paga extra de Nadal.

El Consell Comarcal mostra el seu 
“rotund rebuig” a la Llei Wert
ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia va aprovar en el darrer ple 
una moció que mostra el seu 
“rotund rebuig” a l’esborrany 
de la Llei Orgànica de Millo-
ra de la Qualitat Educativa 
(LOMCE) que vol aprovar el 
Ministeri d’Educació, ja que 
“atempta greument contra el 
model d’immersió lingüística a 
Catalunya”. La corporació co-
marcal segueix així les passes 
que ja han iniciat diferent ajun-
taments de la comarca.
El text de la moció -aprovat 
amb els vots a favor de CiU, 
PSC, ERC i ICV, l’abstenció 
de PxC i el vot contrari del 
PP- recorda que “durant més 
de 30 anys el model d’immer-
sió lingüística ha contribuït de 

manera decisiva a millorar l’ús 
social de la llengua catalana, 
garantint i promovent la igual-
tat d’oportunitats en una socie-
tat cohesionada”.
Per això insta el Govern de la 
Generalitat a continuar apli-
cant la Llei d’Educació de Ca-
talunya (LEC) com a legisla-
ció pròpia del país en matèria 
d’educació, ja que “és l’eina 
que garanteix que no se sepa-
ren els infants per raó de llen-
gua, assolint tots ells el perfec-
te coneixement del català i del 
castellà”, tal com acrediten els 
resultats de les proves d’ava-
luació.
La moció també acorda donar 
suport a la Generalitat en la 
defensa de les competències 
educatives de Catalunya i en 

totes aquelles actuacions que 
dugui a terme per a defensar el 
català i el model lingüístic de la 
nostra escola.
A més, lamenta el pas enre-
re que suposaria l’aprovació 
de la LOMCE que promou el 
ministeri encapçalat per José 
Ignacio Wert. La Llei Orgànica 
d’Educació (LOE) donava el 
mateix rang a l’assignatura de 
llengua i literatura castellanes 
i a les de les llengües oficials, 
i a més la Sentència del Tribu-
nal Constitucional 31/2010 de-
clarava que ambdues llengües 
havien de ser objecte d’en-
senyament, “sent el català el 
centre de gravetat del sistema 
educatiu a Catalunya”.
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Els Reis, al seu pas per Montbui.

MONTBUI / LA VEU

Dissabte al vespre va tenir 
lloc la tradicional cavalcada 
de Reis de Montbui. Ses Ma-
jestats Melcior, Gaspar i Balta-
sar van arribar tal i com mana 
la tradició en globus fins a la 
Plaça la Vinícola, on prop de 
3.000 persones van veure “in-
situ” aquesta gran festa de la 
il·lusió. Els Reis de l’Orient van 
ser rebuts per les autoritats del 
municipi, encapçalades per 
l’alcalde Teo Romero i tant l’al-
calde com el Rei Baltasar van 
fer els tradicionals parlaments 
protocoŀlaris, on van parlar 
dels millors desitjos per a l’any 
que acaba de començar. 
Un cop finalitzats els parla-
ments va donar inici la tradicio-
nal Cavalcada per alguns dels 
carrers més cèntrics de Mont-
bui, amb sortida i arribava a to-
car del Bulevard. La cavalcada 
va tenir un seguiment massiu, 
i una pluja de caramels va re-
gar els carrers del municipi i va 

Es prepara un cicle de 
xerrades divulgatives 
per a pares amb fills 
de 3 a 6 anys

Més de tres mil persones van rebre els Reis 
d’Orient a la plaça de la Vinícola de Montbui

provocar les corredisses dels 
més menuts per a aconseguir-
los. Quan va finalitzar la ca-
valcada els patges reials van 
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CONCA D’ÒDENA

començar a portar, casa per 
casa, els regals demanats pels 
infants montbuiencs.

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui i el 
Servei d’Atenció a les Perso-
nes de la Diputació de Barce-
lona duran a terme durant les 
properes jornades un “Cicle 
de Xerrades Divulgatives per 
a pares i mares amb fills de 3 
a 6 anys”. Aquest cicle es farà 
a l’escola García Lorca, i co-
mençarà el proper 21 de gener 
a partir de les 16.45 hores amb 
la xerrada “El repte de ser pa-
res: Amor i límits”, a càrrec de 
la psicòloga Elvira Puig.
La segona xerrada, el 24 de 
gener, també a les 16.45 ho-
res, i en ella Elvira Puig parlarà 
sobre “Em portaran els reis tot 
el que he demanat?”. La terce-
ra xerrada es farà el 28 de ge-
ner, amb la mateixa ponent i el 
mateix horari de les anteriors, 
i versarà sobre “El meu fill no 
em fa cas!”. Les inscripcions 
es podran formalitzar abans 
del dia 17 de gener trucant al 
93 804 09 09.
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Guanyadora de la darrera edició dels Premis Bou.

Primers actes aquest 
cap de setmana de la 
Festa Major d’Hivern

La 15a edició dels Premis Bou ja té finalistes
MONTBUI / LA VEU

Dilluns passat va tenir lloc la 
primera reunió del jurat encar-
regat de decidir els finalistes 
dels Premis Bou, els quals es 
lliuraran el proper dissabte 19 
de gener a La Vinícola en el 
decurs de la Festa Major d’Hi-
vern. 
A la categoria de Premi Bou 
a la Trajectòria Individual són 
candidats:
FERMÍ CAPDEVILA i NA-
VARRO.-  Metge especialitzat 
en oncologia mèdica, membre 
de la societat catalana- balear 
d’oncologia i cures pal·liatives. 
El doctor Capdevila destaca 
per el seu tracte humà i entre-
ga als seus pacients i familiars. 
Sempre amb disposició per a 
la realització d’activitats infor-
matives vers a aquesta malal-
tia i la seva prevenció. 
JOSE ANTONIO SABIO MEN-
DOZA.- Des de fa cinc anys de 
manera continuada, i totalment 
altruista imparteix classes de 
tècniques de comunicació per 
a persones laringectomizades. 
Ajudant a persones que han 
perdut la parla a poder comu-
nicar-se i tornar a la normalitat 
a partir de la seva pròpia ex-
periència. 
ADELA MUÑOZ.- Persona in-
tegrant de la Junta de l’Asso-
ciació AECC Montbui. Ha for-
mat part d’aquesta entitat amb 
màxima dedicació en la lluita 
contra el Càncer, informant i 
acompanyant a persones que 
pateixen aquesta malaltia. 
Adela, simbolitza la lluita con-
tra aquesta malaltia, realitzant 
una tasca voluntària i silencio-
sa que és vital per a  aquelles 
persones que es troben en 
aquesta situació.
MARGARIDA OLIVA.- Per la 
seva implicació personal al 
marge de la seva tasca profes-
sional donant un plus de quali-
tat. A destacar el treball grupal 
que realitza portant a terme un 
treball psicoeducatiu i la cre-
ació de contes infantils amb 
l’objectiu de fer entenedors als 
nens/es situacions complexes 
d’elaborar com malalties o re-
alitats familiars. 
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Pel que fa a la categoria de 
Premi Bou a l’Entitat de l’Any 
els finalistes són:
INAMA.- Per la gran tasca so-
cial que realitzen diàriament 
amb els nens i nenes del nos-
tre municipi. Organitzen activi-
tats tant educatives, lúdiques 
sempre amb un caire social, 
potenciant el voluntariat i els 
seus valors. Abocant la seva 
tasca especialment en aquells 
sectors més necessitats de la 
nostra comunitat i en la infan-
tessa. 
AMPES DE MONTBUI.- ( Gar-
cia Lorca, Montbou, Gaudí, 
IES). Per la seva tasca conti-
nua en el món de la educació 
de passades, present i futures 
generacions del nostre munici-
pi. Realitzant  activitats extra-
escolars,  lúdiques i culturals 
que impliquin a tots el sectors 
de l’ensenyament, pares, ma-

res i educadors. Responsabi-
litzant i  engrescant als pares 
i mares a  ser una part vital en 
l’educació dels seus fills i po-
tenciant la tasca transversal 
amb la resta d’agents en el 
món educatiu com són profes-
sors, alumnes i centres educa-
tius. 
JOV@S MONTBUI.- Entitat 
que neix a l’any 2009, la seva 
finalitat és proporcionar un 
punt de vista diferent, progra-
mant activitats creades per 
joves i dirigides als joves. Da-
vant una societat cada vegada 
més individualista el fet de que 
hi hagi gent jove en el nostre 
municipi que cregui en l’asso-
ciacionisme i compartir espais 
, activitats i valors es mereixe-
dor de ser reconeixement el 
fomentar i promocionar aquest 
tipus d’iniciatives.
COMISSIÓ FESTES NUCLI 

URBÀ.-Formada per un grup 
de persones que de manera 
desinteressada participa en 
l’organització de festes i activi-
tats al municipi. Amb una Co-
missió totalment renovada des 
de fa un parell d’anys han im-
pulsat noves propostes lúdico 
festives amb gran  participació 
per part dels ciutadans com 
ara el Pessebre Vivent o reno-
vant d’altres més tradicionals 
com Festa Major o Cavalcada 
de Reis. 
Pel que fa a la categoria de 
Premi Bou a l’activitat de l’Any, 
els finalistes d’aquesta edició 
són els següents:
- Passatge del Terror.
- Escolaritat Compartida de 
l’IES Montbui.
- Setmana de la Gent Gran.
- Pessebre vivent.
I pel que fa al premi Bou a la 
categoria comarcal els finalis-
tes d’aquesta edició són els 
següents:
- Gremi de Traginers.
- Zoom Festival.
- Associació de Familiars de 
Malalts de l’Alzheimer.
- Plataforma d’afectats per l’hi-
poteca.  
El lliurament dels Premis Bou 
es tornarà a realitzar a La Vi-
nícola, en el decurs d’una gala 
on actuaran les corals Si Fa 
Sol i la de Coral de l’Institut 
Montbui, i on també es lliura-
ran els premis del concurs de 
fotografia que organitza l’As-
sociació Inama. 

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper cap de setmana 
es duran a terme diferents ac-
tivitats al Nucli Antic de Mont-
bui, per celebrar la festivitat de 
Sant Maure. Seran les prime-
res activitats de la Festa Major 
d’Hivern d’enguany.
Els actes començaran avui 
divendres 11 de gener. A par-
tir de les 21 hores es farà un 
sopar de Botifarra a l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu. En aquest 
mateix espai, a les 22 hores hi 
haurà una Nit de Jocs (campi-
onat de Botifarra i dòmino).
El dissabte dia 12 de gener 
continuaran les activitats. A 
les 22 hores s’organitzarà el 
Sopar de Sant Maure i a partir 
de les 23.30 hores es farà la 
Revetlla de Sant Maure amb 
el grup “Karaokes Band”. Les 
dues activitats tindran lloc a 
l’Ateneu.
I el diumenge 13 de gener a 
partir de les 17.00 es farà la 
projecció d’una pel·lícula in-
fantil. A les 18.30 s’organitzarà 
una xocolatada i a les 19.00 
hores hi haurà una projecció 
d’un film de temàtica juvenil.
Les activitats al Nucli Antic 
continuaran el mateix dia del 
Patró, el 15 de gener. A les 
12 hores tindrà lloc una Missa 
Solemne a l’Església de Santa 
Margarida, i en acabar, es re-
alitzarà el tradicional Concert-
Vermut a l’Ateneu Cultural i 
Recreatiu.

L’any 2013, l’any de la nova biblioteca
2013 ha de ser l’any de la con-
secució de la nova Bibliote-
ca de Montbui, la qual estarà 
ubicada dins el Centre Cul-
tural Polivalent Mont-Àgora. 
Les obres de la segona fase 
d’aquest equipament perme-
tran finalitzar aquesta antiga 
reivindicació montbuienca, i 
començar a omplir de cultura 
un dels grans equipaments del 
municipi.
Les obres de la segona fase 
de Mont-Àgora s’encetaran 
durant aquest mes de gener, 

i tenen un període d’execu-
ció de sis mesos. L’empresa 
encarregada de realitzar els 
treballs és BYCo -Invisa Cons-
trucción-. 
La futura biblioteca disposarà 
d’una superfície total de més 
de 1.300 metres quadrats (re-
partIts entre la planta baixa i 
la planta primera de l’edifici). 
Aquesta biblioteca, a la qual 
s’hi accedirà per la planta bai-
xa, comptarà amb diferents 
àrees temàtiques (revistes i 
diaris, espai infantil…). Tan-

mateix, a la primera planta 
es disposarà d’una gran sala 
d’informació i també hi haurà 
el fons general (més de 500 
metres quadrats). No hi falta-
ran diferents espais polivalents 
com ara un de música i imatge, 
un espai de suport, un altre de 

direcció, un espai de dipòsit 
documental, un magatzem lo-
gístic, etc. L’equipament cultu-
ral disposarà d’un major espai 
per al fons bibliogràfic, sales 
més grans per llegir i estudiar, 
més serveis, i un notable incre-
ment de les seves col·leccions.
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Part de la comitiva reial, amb el consistori odenenc. A sota, durant la cavalcada pels carrers del poble.

A punt noves 
accions de formació 
i ocupació del 
projecte “Treball als 
barris”

Els carrers d’Òdena es van omplir per veure la cavalcada
ÒDENA / LA VEU

Els carrers d’Òdena s’omplen 
per veure la cavalcada
Ses majestats els Reis d’Ori-
ent acompanyats de prop d’un 
centenar de patges van recór-
rer aquest dissabte el municipi 
d’Òdena. 
Tots els odenencs van sortir al 
carrer per veure l’arribada de 
Ses Majestats i la  desfilada. 
Les cavalcades van comen-
çar a l’hora prevista. Al nucli 
del municipi va iniciar-se a les 
18:30h, i a les 19:00h per la 
zona de Can Manyoses i el Pla 
de la Masia i a les 20:30h pels 
carrers del Barri de Sant Pere.
Al nucli, els tres Reis d’Orient, 
Melcior, Gaspar i Baltasar van 
ser rebuts per l’alcalde, Carles 
Casanova, acompanyat dels 
membres del consistori, que 
els va donar la benvinguda i 
els va lliurar la clau del muni-
cipi. 
Casanova, els va demanar 
que portessin els regals pels 
més petits i també els regals i 
desitjos pels més grans, però 
sobretot il·lusió per a tothom 
i que també tinguessin en 
compte les famílies i els nens 
i nenes amb més necessitats.
Després de la desfilada, Ses 
Majestats i les seves comitives 
van repartir els regals casa per 
casa per fer realitat els somnis 
dels odenencs i odeneques.
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En el marc del projecte “Tre-
ball als barris 2012” gestionat 
pel Departament d’Empresa i 
Ocupació i subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya i el Fons Social Europeu, 
a Òdena se li ha concedit una 
subvenció de 57.604,46 eu-
ros per a la realització de dos 
cursos de formació específica 
dins el programa de qualifica-
ció professional i per a la con-
tractació de 5 persones dins 
el programa d’experienciació 
laboral.
Enguany el projecte pretén 
prioritzar les accions que tin-
guin per objecte millorar l’ocu-
pabilitat de les persones amb 
baixa qualificació professio-
nal i afavorir la contractació 
de les persones que visquin 
als barris i  poblacions que 
tinguin una major taxa d’atur.
En aquest sentit, a Òdena se 
li ha atorgat d’una banda la 
realització dos cursos gratuïts 
que estan destinats a tota la 
població en general. Concre-
tament aquests són: atenció 
sanitària immediata nivell 2 
i cuidadors no professional. 
Per fer-los, Òdena disposarà 
4.592€. D’altra, l’ajuntament 
rebrà 53.012,46 euros per 
contractar a 5 persones per 
realitzar diferents tasques de 
rehabilitació d’equipaments 
de titularitat municipal d’inte-
rès públic i patrimonial. Amb 
aquest ajut l’Ajuntament vol 
seguir rehabilitant els dife-
rents espais de la piscina 
municipal, tal i com ja va fer 
l’any passat, entre d’altres ac-
tuacions municipals. Aquesta 
brigada ja està treballant des 
del passat dia 1 de gener i ho 
farà fins el proper 30 de juny. 
Una de les primeres actua-
cions a sigut la reparació de 
voreres del municipi al nucli 
d’Òdena.
Tota la informació dels cur-
sos, una vegada programats, 
es podrà trobar a la web mu-
nicipal www.odena.cat. 

Mà dura contra l’excés de 
velocitat a l’entrada d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

Després que el passat mes de 
novembre l’Ajuntament posés 
en marxa el pla de seguretat 
per a vianants a les entrades 
al municipi, instal·lant semà-
fors amb obligació de parada 
quan es detecta un accés de 
la velocitat permesa, el passat 
1 de gener va acabar el perí-
ode de proves que ha servit 
per a comprovar-ne el funcio-
nament.

S’ha regulat el semàfor, 
però no n’hi ha prou
Al llarg d’aquests dos mesos 
s’han regulat els temps de 
parada, la velocitat d’activa-
ció dels semàfors així com la 
cadència en els cicles de fun-
cionament. També s’ha pogut 
observar, segons la mateixa 
policia, que si bé la gran ma-

joria de conductors ja s’han 
adaptat a respectar la velo-
citat, altres ometen el senyal 
vermell d’obligació de parada.
Així, des del dia 1 de gener la 
policia d’Òdena ha intensificat 
la vigilància a les entrades del 
nucli d’Òdena i sanciona les in-
fraccions d’aquells conductors 
que superen la velocitat màxi-
ma de 50Km/h permesa.
Des de l’Àrea de Governació 
de l’Ajuntament d’Òdena, el 
regidor de Seguretat Ciutada-
na, Sergi Lozano, explica que 
aquesta actuació forma part 
del conjunt d’accions que es 
duen a terme a tot el municipi 
per millorar la seguretat viaria i 
ciutadana i demana a tots els 
conductors el màxim respecte 
i atenció a les senyalitzacions 
viaries. 
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Els tres Reis i l’emissari reial, al balcó de l’Ajuntament amb l’alcalde Santi Broch.

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Els Reis d’Orient van arribar, 
el dissabte 5 de gener a la 
tarda-vespre, a la Pobla de 
Claramunt. Ses Majestats, 
acompanyats d’una setantena 
de patges, van repartir il·lusió 
i regals a les llars poblatanes, 
on els nens i nenes els espera-
ven impacients.
La cavalcada la van organit-
zar la regidoria de Cultura i la 
Comissió de Reis i va comptar 
amb la col·laboració de l’em-
presa Stikets. Els Tres Reis i 
els emissaris reials van repartir 
230 regals i uns 300 quilos de 
caramels. 
Quan passaven pocs minuts 
de 2/4 de 7 de la tarda, Melci-
or, Gaspar i Baltasar van arri-
bar en carrosses a l’Estació de 
Tren. Allà ja els esperaven un 
grup de patges, que van viatjar 
en tren, i el pregoner reial, que 
va anunciar la seva arribada i 
els va donar la benvinguda. 
La plaça de l’Estació estava 
plena a vessar de nens i ne-
nes, alguns amb fanalets, i de 
gent que va anar a rebre Ses 
Majestats i els emissaris reials. 
A partir d’aquí va començar la 

Els Reis Mags, a la Pobla 
de Claramunt

cavalcada. L’itinerari que van 
seguir va ser: avinguda de Gu-
mersind Bisbal, carrer de Gar-
cía Lorca, carrer de Soldevila, 
carrer de Pare Anton Soteras i 
avinguda Catalunya.
El recorregut va finalitzar a la 
plaça de l’Ajuntament, que es 
va omplir de gom a gom. L’al-
calde, Santi Broch, va rebre 
Ses Majestats i tota la comitiva 
reial al balcó de la Casa Con-
sistorial. Després dels parla-
ments, i com ja és tradicional 
de cada any, els patges van 
repartir coca i  moscatell per a 
tots els poblatans que es van 
reunir a la plaça. Quan passa-
ven pocs minuts d’1/4 de 9 del 
vespre, Ses Majestats, el pre-
goner reial i els patges van co-
mençar a passar per les cases 
a repartir els regals i a fer arri-
bar un bri d’alegria en aquests 
temps difícils que corren.
L’agenda d’actes nadalencs a 
la Pobla de Claramunt es tan-
carà el diumenge 13 de gener 
amb un concert de Reis a càr-
rec de la Coral la Lira. L’audi-
ció tindrà lloc a partir de 3/4 
d’1 del migdia a l’església de 
Santa Maria.

Polèmica a la Pobla entre CiU i PSC 
per la compra d’unes finques
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La compra de dues finques, 
una al barri de can Ribalta i 
l’altra a la zona de les Cases 
Noves, ha enfrontat l’equip 
de govern de CiU i el PSC a 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt, segons que ha 
difòs el servei de premsa de 
l’Ajuntament de la població. 
Les dues partides estan in-
closes en el capítol d’inversi-
ons del Pressupost de 2013. 
Aquest pressupost té un im-
port total de 3.075.868,20 €.
Aquest tema es va tractar en 
el darrer Ple extraordinari de 
l’any 2012, el dijous 27 de de-
sembre, i el punt es va aprovar 
amb els vots a favor de CiU i 
ERC i en contra del PSC. L’al-
calde, Santi Broch, va dir que 
hi ha poca variació del pres-
supost d’enguany del de l’any 
passat, que també estava al 
voltant dels 3 milions d’euros. 
Broch va explicar que s’han 
intentat ajustar les partides al 
màxim i va destacar els diners 
destinats a benestar social que 
gairebé s’han duplicat respec-
te el 2012. Aquest any hi havia 
consignats 9.283 € i el 2013, 
18.535,73 €. 
Pel que fa al capítol d’inversi-
ons, que és de 394.472,18 €, 
l’alcalde va explicar que l’ac-
tuació més important que s’in-
clou és la construcció de dues 
passarel·les de vianants sobre 
el riu Anoia (228.679,19 €). 
També va citar la col·locació 
de paviment de cautxú al parc 
de Sant Galderic (13.003,99 
€), la compra d’uns terrenys 
a can Ribalta (71.500 €) per 
tal de poder urbanitzar el barri 
i l’adquisició d’una finca a les 
Cases Noves, l’antic bar el 
Pont (79.289 €) per poder ei-
xamplar el carrer que s’ha de 
fer.
Precisament, aquestes dues 
darreres inversions van ser les 
que van crear discrepàncies 
entre CiU i el PSC. El portaveu 
del grup municipal Socialista, 
Frederic Marí, va afirmar que 
“les compres d’aquestes dues 
finques si haguessin estat pro-
pietat d’unes altres persones 
potser no haurien estat neces-
sàries. Són unes compres que 
grinyolen una mica. Es passen 
per la Junta de Govern i no pel 
Ple...”.
Marí va continuar que “els ter-
renys de can Ribalta són pro-
pietat d’una senyora que és 
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Solar al barri de can Ribalta, objecte de la polèmica.

l’àvia d’una regidora de CiU a 
l’Ajuntament d’Igualada i la so-
gra del germà d’una regidora. I 
la finca del bar el Pont és pro-
pietat d’Unim i el senyor alcal-
de fa peritatges per a aquesta 
entitat bancària”.
Santi Broch va respondre les 
insinuacions i les acusacions 
del portaveu socialista. “La 
compra de la finca de can Ri-
balta me la va proposar el re-
gidor d’ERC, Josep Aguilera, 
que viu en aquest barri i que fa 
anys que s’intenta urbanitzar 
però no hi ha acord entre els 
veïns perquè han de cedir una 
part de terreny. D’aquesta ma-
nera no ho hauran de fer i es 
podrà tirar endavant la millora 
de la zona. A més, el preu és 
molt més baix del que es venia 
inicialment”.
Quant a l’adquisició de la finca 
del bar el Pont s’ha fet “per po-
der ampliar un carrer que s’ha 
d’obrir en aquella zona”. L’al-
calde va assegurar que el re-
gidor del PSC actua “de mala 
fe fent aquestes insinuacions i 
que pensi que hi ha mala inten-
ció en aquestes adquisicions 
per aquí si que no hi passo”. 
El regidor d’ERC, Josep Agui-
lera, va mostrar el seu suport a 
l’equip de govern en aquestes 
dues qüestions i va assegurar 
que “els veïns del barri hi es-
tem d’acord i que és cert que 
vaig parlar amb l’alcalde per-
què es posés en contacte amb 
la propietària del terreny i així 
tirar endavant la millora de la 
zona”.
En aquest Ple també es va 
aprovar una moció de suport 
a l’escola catalana davant els 
atacs que s’han patit darrera-
ment per part del Govern es-
panyol. El punt es va aprovar 

per unanimitat.

L’alcalde renuncia 
a la paga de Nadal
D’altra banda, l’alcalde Santi 
Broch, ha renunciat a cobrar la 
paga extra de Nadal per des-
tinar-la a la partida de serveis 
socials del pressupost. El mà-
xim representant del Consistori 
poblatà va explicar que “no és 
lògic, segons la llei aprovada 
pel Govern espanyol, que l’al-
calde cobri aquests diners i la 
resta de treballadors de l’Ajun-
tament, no. Per tant, aquesta 
decisió també és en solidaritat 
amb ells”.
Aquest tema es va tractar en el 
darrer Ple. El punt es va apro-
var amb els vots a favor de 
CiU i d’ERC i l’abstenció del 
PSC. El motiu d’aquesta abs-
tenció, segons va expressar 
el portaveu del grup municipal 
Socialista, Frederic Marí, és 
que és una decisió només de 
l’alcalde.
L’import de la paga extra, 
1.924,20 €, se sumarà a la 
partida de serveis socials per 
al Pressupost d’aquest 2013, 
que és de 18.535,73 €. Cal 
remarcar que respecte el 2012 
aquest apartat s’ha incremen-
tat gairebé el doble. En el 
Pressupost de l’any passat era 
de 9.283 €.
En aquest Ple, i relacionat amb 
aquesta temàtica, es va acor-
dar la no disponibilitat en el 
pressupost de 2012 de la paga 
extra de Nadal per al perso-
nal de l’Ajuntament. Broch va 
afirmar que “des de l’equip de 
govern no estem d’acord amb 
aquesta Llei però l’hem de 
complir perquè sinó l’Estat ens 
pot sancionar”.  

L’exposició “La vida en un 
clic”, a la sala municipal
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La Sala Municipal d’Exposici-
ons de la Pobla de Claramunt 
acollirà a partir del dissabte 12 
de gener la mostra “La vida en 
un clic” del periodista i fotògraf 
Oriol Solà i Prat. La inaugura-
ció de la col·lecció tindrà lloc a 
les 7 de la tarda. A través de 
fotografies, l’exposició té com 
a protagonistes les populars 
joguines dels clics. A través 
d’aquests personatges, Solà 
vol transmetre valors com l’es-

forç, la responsabilitat, la dis-
ciplina, el compromís o la su-
peració.
Oriol Solà, nascut a Igualada 
el 1977, és llicenciat en Co-
municació Audiovisual per la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona. Treballa en el món de 
la comunicació des de 1999. 
“La vida en un clic” es podrà 
visitar a l’espai cultural poblatà 
fins al diumenge 27 de gener, 
en els horaris habituals. 



Saló de la Infáncia de Vilanova del Camí.

10 persones 
treballen gràcies a 
un projecte de 
coŀlaboració social 

Més de dues mil visites al Saló de la 
Infància de Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Saló de la Infància de Vi-
lanova del Camí ha tancat la 
dinovena edició amb una va-
loració més que positiva de la 
participació d’infants i famíli-
es. Més de dues mil persones 
van passar durant els tres dies 
pel Saló de la Infància. Dijous 
27 de desembre, més de sis-
centes persones van gaudir de 
l’espectacle d’Artístic i de l’ani-
mació dels personatges Dis-
ney, una iniciativa conjunta de 
la regidoria d’Ensenyament, 
Ràdio Nova i l’escola Artístic. 
Divendres 28, amb l’arribada 
del Patge Makalí, les visites 
es van doblar i van arribar a 
les mil tres-centes i dissabte 
al matí, gairebé 150 persones 
més, van gaudir dels jocs i ta-
llers del Saló i de les exhibici-
ons de l’Esbart Dansaire i mol-
taXamba Camp del Rei.
La proposta  lúdicoeducativa 
“Jugant també s’aprèn” de l’en-
titat Endinsa’t, que enguany 
s’ocupava de l’organització 
del Saló, va ser tot un èxit. El 
fet de crear zones temàtiques 
per gaudir en família va funci-
onar molt bé i tant la quitxalla 
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí participa en el 
programa de col·laboració 
social promogut pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya; 
una mesura de foment de 
l’ocupació ja que aquest pro-
grama reporta beneficis a 
les persones desocupades 
incrementant la seva expe-
riència i millorant les seves 
competències laborals alho-
ra que veuen complemen-
tats els seus ingressos de la 
prestació o subsidi per deso-
cupació. 
Es portaran a terme 4 pro-
jectes diferents amb la par-
ticipació de deu persones i 
aquestes realitzaran tasques 
relacionades amb els serveis 
a les persones, d’atenció a 
la gent gran, suport al teixit 
productiu local, digitalització 
de documents municipals i 
tasques de manteniment i 
supressió de barreres arqui-
tectòniques de la via públi-
ca durant un període de sis 
mesos en el municipi. Com 
a requisits, els aspirants ha-
vien de ser persones deso-
cupades, inscrites al Servei 
d’Ocupació perceptores de 
prestacions per desocupació 
i complir amb els perfils pro-
fessionals del projecte. 

Campanya solidària 
de la residència 
AMMA en favor del 
Banc d’Aliments
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Des de fa quatre Nadals la 
residència AMMA Vilanova 
col·labora amb el Banc d’Ali-
ments i Càritas per aportar el 
seu granet de sorra en l’ajuda 
a les persones amb més di-
ficultats del municipi. Aquest 
any tornen a centrar els seus 
esforços per recollir produc-
tes alimentaris envasats i 
també d’higiene personal.
L’any passat AMMA va reco-
llir uns 200 quilos de produc-
tes i les seves expectatives 
són arribar enguany com a  
mínim, a la mateixa quantitat. 
Per això demanen de nou la 
col·laboració de tothom. 
Fins el proper 15 de gener 
AMMA recollirà tot tipus d’ali-
ments envasats i de llarga 
durada com oli, llet, pasta, 
arròs, llegums i també pro-
ductes com sabó, gel i xam-
pú. Qualsevol ajuda és bona 
tenint en compte que cada 
vegada hi ha més persones 
a les que els costa arribar a 
finals de mes.

Darrers dies de 
la campanya de 
recollida de joguines 
reciclades

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Fins el dia 14 de gener el 
grup de lleure infantil i juvenil 
Endinsa’t portarà a terme la 
campanya de recollida de jo-
guines lúdico-educativa amb 
la intenció de donar-les-hi 
un nou ús. Des del setembre 
estan recollint jocs, joguines i 
llibres educatiu per tal de re-
utilitzar-los durant l’esplai que 
fan al Centre Cívic del Barri 
de la Pau. 
Amb el lema “Comparteix allò 
que es teu i que pot ser útil 
pels altres”, la campanya vol 
servir per sensibilitzar tothom 
de la importància de reciclar 
les joguines i allargar el seu 
ús.
Es poden portar al Centre Cí-
vic del Barri de la Pau fins el 
dia 14, de dilluns a divendres.

Tres carrils tallats dilluns al matí 
a l’autovia A-2 per un aparatós accident 
ÒDENA / LA VEU

Un accident de trànsit amb un 
camió i dos turismes implicats 
la mitjanit de diumenge va obli-
gar aquest dilluns a mantenir 
tallats tres carrils de l’A-2, al 
seu pas per Òdena, segons el 
Servei Català de Trànsit. 
En concret, no es podia cir-
cular per dos carrils en sentit 
Lleida i un en sentit Barcelona 

després que al voltant de la 
mitjanit la càrrega del camió 
sortís projectada cap als dos 
turismes. Com a resultat de 
l’impacte, es va produir un fe-
rit greu, tres de lleus i quatre 
il·lesos. Per la seva banda, els 
Bombers de la Generalitat van 
traslladar tres dotacions fins al 
lloc de l’accident. 

com la família van gaudir de 
jocs tradicionals, com jugar a 
nines o llegir contes, i d’altres 
més innovadors com els tallers 
d’alimentació o els de “Trans-
formació” per crear disfresses i 
maquillar-se els uns als altres. 
També els més petits, els nens 
i nenes de 0 a 3 anys, van gau-
dir d’un espai diferenciat de lu-
doteca.
La col·laboració de les entitats 
i establiments vilanovins van 
fer brillar el Saló un any més. 
Dijous, com dèiem, Artístic va 
portar la màgia Disney al saló 
amb una selecció de peces 
del musical que ja van inter-
pretar, amb gran èxit, en les 
dues audicions que l’escola va 
oferir a Can Papasseit el 23 
de desembre. Un espectacle 
que van complementar amb la 
participació de Mickie, Minnie, 
Donald, Daisy, Pluto i Guffo 
que durant tot el dia van jugar 
i divertir-se amb petits i grans. 
Una iniciativa que va comptar 
amb la col·laboració de Ràdio 
Nova i la regidoria d’Ensenya-
ment. També la pastisseria 
Rubio va col·laborar en aques-
ta edició, servint més de 400 
berenars al Saló.

Divendres 28, dia dels Santa 
Innocents, Endinsa’t va ofe-
rir una animació especial que 
també va tenir molt bona par-
ticipació i a la tarda el Saló va 
obrir les seves portes per rebre 
el patge Makalí. Més d’un miler 
de persones van seguir amb 
emoció l’emissari reial que va 
arribar al Saló acompanyat 
dels seus patges.
El darrer dia del Saló va lluir 
gràcies al taller de danses de 
l’Esbart Dansaire de Vilanova 
del Camí i del grup moltaXam-
ba Cap del Rei, que va clou-
re el Saló amb una gran festa 
acústica. 

i

GUANYADOR
D’UN TASTEIG D’ESCALADA

OVIDI CLARAMUNT FORN 
d’Igualada
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L’Agrupació Cultural i Recrea-
tiva de Vilanova del Camí ha 
valorat amb satisfacció la ce-
lebració dels actes de la gran 
festa de Reis al municipi. 
Les novetats, algunes arris-
cades i que han aixecat certa 
polèmica, han passat la prova 
de foc i segons el president de 
l’agrupació, Manuel Ocaña, no 
han passat factura ni han alte-
rat la participació que ha tornat 
a ser molt elevada en tots els 
actes.
La celebració va iniciar-se el 
dia 28 de desembre amb l’arri-
bada del patge Makalí i el seu 
seguici de patges i patgesses, 
que aquest any ha estat més 
nombrós, arribant a una qua-
rantena, i ha pogut atendre 
millor les atencions de tots els 
petits. 

Un euro per carta als Reis
El dia 1 de gener, com ve sent 
tradició, es va fer el lliurament 
de la carta. L’entitat va decidir 
fer pagar un euro per sufragar 
les despeses de la festa i se-
gons Manuel Ocaña, malgrat 
els comentaris en contra que 
s’havia guanyat aquesta deci-
sió, el canvi no ha fet minvar 
gaire la participació i més d’un 
miler d’infants acompanyats 
de familiars van portar la carta 
el dia 1, a Can Papasseit.
La gran festa, però, va ser la 
nit del 5 de gener, amb la vi-
sita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient. La recepció a 
la plaça del Mercat va comptar 
aquest any amb la participació 
d’un grup d’infants de l’Escola 
Joan Maragall que per sorteig 
van ser els afortunats de pujar 
a donar la benvinguda a Melci-

Reis Mags amb “novetats” 
a Vilanova del Camí

or, Gaspar i Baltasar amb una 
breu salutació. L’alcalde Joan 
Vich i la regidora de Cultura, 
Vanesa González, van ser les 
úniques autoritats, per desig 
de l’organització, que van pujar 
a l’escenari a rebre Ses Majes-
tats per tal de restar pes polític 
a l’acte i donar-li més prota-
gonisme als infants, segons 
ha explicat Manuel Ocaña. La 
idea és fer participar cada any 
una escola en aquesta rebuda.

Més de 220 patges 
a la cavalcada
Més de 220 patges i patges-
ses van desfilar amb vestits de 
colors per fer realitat la il·lusió 
de molts infants vilanovins. La 
presència dels patges, sobre-
tot a l’hora de repartir els desit-
jats regals, va enlluernar petits 
i grans, que van tornar a gaudir 
d’una nit màgica.
D’altra banda, aquest any, des-
prés de l’accident a la caval-
cada de Màlaga, on va morir 
un nen de 6 anys, l’Agrupació 
Cultural i Recreativa s’ha plan-
tejat encara amb més fermesa 
els temes de seguretat i ha tor-
nat a insistir en la seva aposta 
de renovació de les carrosses 
reals, un projecte que van im-
pulsar, aviat farà un any, amb 
la Campanya +1. La idea és 
canviar els remolcs sobre els 
quals estan muntades les es-
tructures de les carrosses. De 
fet, estan valorant seriosament 
si de cara a l’any vinent sor-
tiran o no amb les carrosses 
actuals si no les han pogut 
renovar. El projecte ja ha re-
but una subvenció municipal i 
durant l’any 2013 l’ajuntament 
s’ha compromès a fer una altra 
ajuda.

La Colla Excursionista de Vilanova farà el 
canvi de senyera amb motiu de St. Hilari

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest diumenge, ja passa-
des les festes de Nadal, està 
prevista la tradicional sorti-
da de la Colla Excursionista 
de Vilanova del Camí al pujol 
de la Guàrdia, per fer el can-
vi de senyera, amb motiu de 
la festivitat de Sant Hilari. És 
la primera activitat destacada 
del calendari 2013 de l’entitat 
vilanovina, que com cada any, 
va celebrar el Nadal amb el 
pessebre i el tió al pujol de la 
Guàrdia.
Diumenge 23 de desembre, a 
les portes  de Nadal, com cada 
any, la colla vilanovina es va 
reunir per portar el pessebre al 
Turó de la Guàrdia. L’obra del 
pessebrista Pere Bartolí està 
dedicada, aquest any, a  les 
energies alternatives. 
Després de la benedicció de 

CONCA D’ÒDENA

rigor, a càrrec del mossèn de 
l’Església de Sant Hilari, els 
amics i amigues de la Colla, 
més que altres anys, van ini-
ciar la pujada. En total 230 
persones, entre elles 80 nens 
i nenes de totes les edats que 
es van fer la foto de grup a les 
escales de l’església abans 
d’iniciar el camí cap a la mun-
tanya. 
Un cop a dalt i amb el naixe-
ment al seu lloc, van cantar al-
gunes nadales. En la baixada, 
al peu del turó, els companys 
de la colla els esperaven amb 
pa torrat i xocolata, mosca-
tell… i un cop esmorzats els 
menuts van fer cagar un enor-
me Tió que va costar força de 
caçar. Uns 80 petits li van picar 
fort i van tenir el seu premi.
Des de la colla han agraït 
aquesta sortida als companys 

que any rere any ho fan pos-
sible. 
Tot just passat festes, diumen-
ge és el torn una altra activitat 
emblemàtica per a l’entitat, en 
el marc de la Festa Major d’Hi-
vern de Sant Hilari: el canvi de 
senyera que presideix el pujol 
de la Guàrdia. Tot seguit con-
tinuaran fins al dipòsit de Can 
Titó on participaran en l’es-
morzar popular que organitza 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí per obsequiar als parti-
cipants de la Pujada als Dipò-
sits. 
La sortida comença a les vuit 
del matí. La distància del re-
corregut són 12 quilòmetres 
amb un desnivell de 200 me-
tres de baixada i de pujada. 
L’activitat és gratuïta i no cal 
inscripció prèvia.

Membres de la colla vilanovina, davant l’església de St. Hilari. Foto: J. Piernas.
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S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 IgualadaFelicitats: ANTONIO CAPITÁN

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
DEL MES DE 
DESEMBRE



Els membres de la Ruta de les Estrelles.

Activitats per a totes les edats en una nova edició de la 
Fira del Camí Ral i Festa de St. Hilari a Vilanova del Camí
REDACCIÓ/JP / LA VEU

Vilanova del Camí celebra-
rà aquest cap de setmana la 
seva Festa Major d’Hivern. 
Actes esportius amb solera 
com la Pujada als Dipòsits; 
culturals, com el concert de 
gala “La Ruta de les Estre-
lles”, o lúdics, com el canvi de 
senyera al pujol de la Guàrdia 
de la Colla Excursionista, són 
només alguns dels ingredients 
d’aquesta festa tradicional 
que honora el patró del mu-
nicipi, Sant Hilari, i que es va 
presentar oficialment aquest 
dimarts. Enguany, la festa co-
incideix amb el 10è aniversari 
de l’agermanament entre Vila-
nova del Camí i Amilly.
Un dels plats forts de la festa 
és la Fira del Camí Ral que 
enguany arriba a la quinzena 
edició. A banda d’una extensa 
mostra de productes alimenta-
ris i artesans del Països Cata-
lans, els visitants podran tornar 
a gaudir de la mostra nacional 
d’arts i oficis, però també de 
diferents exhibicions d’aus, 
passejos en ponis per als més 
petits i d’un campament medi-
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Demà dissabte i dins els actes 
de la Fira de Sant Hilari de Vi-
lanova del Camí tindrà lloc un 
concert de gala a les 10 de la 
nit a Can Papasseit a càrrec 
del grup lleidatà de musica 
tradicional La Ruta de les Es-
trelles.
En aquest concert La Ruta de 
les Estrelles farà la presenta-
ció del seu nou treball disco-
gràfic Entre terra i mar que és 
un viatge musical des de les 
terres d’Irlanda fins a Occitània 
passant pels Pirineus Catalans 
i Aragonesos, així com temes 
propis inspirats per els nom-
brosos viatges per terres im-
pregnades de la cultura celta.
La Ruta de les Estrelles és 
una agrupació musical forma-
da per cinc intèrprets amb ins-
truments tradicionals. Aquesta 
formació pretén revitalitzar la 
música popular sense tancar-
se a les tradicions d’un lloc 
concret, explorant noves sono-
ritats de llocs propers de casa 
nostra com els Pirineus i tant 
llunyans com Irlanda, Escòcia, 

Galiza, Occitània, Bretanya...
El grup comença a formar-se 
durant el 2006 amb la inquie-
tud dels seus membres d’inter-
pretar música tradicional de di-
ferent procedència. En aquest 
procés de formació, a poc a 
poc, va sorgir la idea de fer 
un concert didàctic que tracti i 
parli sobre la música tradicio-
nal amb arrels celtes.
Continuant amb la seva tasca 
didàctica, divulgativa i interpre-

Concert de música tradicional d’arrels celtes a 
Can Papasseit amb La Ruta de les Estrelles

tativa presenta el seu primer 
enregistrament: De Fisterra a 
Finistère combinant repertori 
de composició pròpia amb re-
pertori tradicional de Galiza, 
Breizh, Eire, Catalunya... Du-
rant aquest estiu el grup viatja 
per terres bretones establint 
noves connexions amb músics 
de Vannes, Lorient... preparant 
el seu segon enregistrament 
anomenat Entre la Terra i Mar.

eval de tir amb arc. 
Aquesta fira, segons l’alcalde 
Joan Vich, és un esdeveni-
ment important des del punt de 
vista lúdic, esportiu i comerci-
al que s’obre al municipi, però 
sobretot a la comarca. Vich 
està convençut que la Fira del 
Camí Ral mostra la part més 
amable de Vilanova i de la 
seva gent, que en un dia com 
aquest, i malgrat el fred que 
sol acompanyar, surt al carrer 
a participar de la festa.
En la presentació de la Festa 
Major d’Hivern de Vilanova del  
Camí, Joan Vich també va fer 
especial esment a la participa-
ció dels establiments locals en 
aquesta fira. Enguany seran 11 
les botigues que hi tindran pa-
rada a les quals se sumaran 7 
més que obriran les seves por-
tes. En aquesta edició també 
s’hi afegeixen 8 entitats, amb 
la voluntat d’aprofitar el gran 
volum de visitants per donaran 
conèixer les seves activitats.
Pepi Cervera, representant de 
l’ACI, va deixar constància de 
l’esforç que fan des de l’entitat 
per dinamitzar el comerç vila-

noví que participa en una llar-
ga llista d’esdeveniments lo-
cals. La Fira del Camí Ral n’és 
un, però també va recordar 
que durant l’any organitzen tot 
un seguit d’activitats com els 
mercats V de preu, la Fira de 
Nadal, i participen en la desfi-
lada i en la fira multisectorial. 
L’objectiu, va dir Cervera, és 
animar el comerç local i tam-
bé a la ciutadania i va aprofitar 
per convidar tothom a visitar la 
fira, aquest diumenge.

10 anys d’agermanament 
amb Amilly
La Festa de Sant Hilari co-
incideix també amb el desè 
aniversari de l’agermanament 
entre Vilanova del Camí i la 
població francesa d’Amilly i per 
això el programa festiu inclou 
també tot un seguit d’activitats 
per celebrar-ho. 
Dissabte a migdia, està previs-
ta una recepció oficial al racó 
du bon accueil, bona acollida, 
a la plaça del Mercat. L’alcalde 
de Vilanova i el d’Amilly, Joan 
Vich i Gérard Dupaty, faran 
un acte simbòlic d’agermana-

Presentació, dimarts, de la Fira del Camí Ral a l’Ajuntament de Vilanova.

ment acompanyats de repre-
sentants municipals dels dos 
municipis i també d’una petita 
delegació de Calcinaia.
A la tarda, tindran lloc dues 
sessions de treball; un grup 
joves de l’Institut Pla de les 
Moreres i un altre de l’institut 
Robert Shuman d’Amilly par-
ticiparan en un fòrum. Paral-
lelament també tindrà lloc una 
reunió de treball entre repre-
sentants municipals i de les 
comissions d’agermanament 
dels tres municipis agerma-
nats per fer balanç d’aquests 
10 anys d’agermanament. La 
reunió també ha de servir per 
marcar  el full de ruta de l’ager-
manament per als propers 
anys.
A partir de les vuit del vespre, 
la comissió d’agermanament 

ha preparat un sopar informal 
per compartir amb les perso-
nes agermanades i les famíli-
es acollidores i a les 10, tenen 
previst participar al concert de 
La Ruta de les Estrelles, que 
es farà a Can Papasseit. 

Torna la Pujada als Dipòsits
Tampoc faltarà una cita clàssi-
ca, la Pujada als Dipòsits. Una 
competició atlètica que segons 
el regidor d’esports, Antonio 
Sánchez, espera aplegar en 
aquesta vint-i-setena edició 
unes 400 persones. La cur-
sa, una de les més antigues 
del municipi, ofereix als parti-
cipants un atractiu extra, una 
botifarrada en finalitzar la pro-
va que serveix com a recom-
pensa a l’esforç i per fomentar 
la convivència i les relacions. 
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Martorell, durant la reunió.

CAPELLADES / LA VEU

Dimarts 7 de gener coincidint 
amb l’inici d’any, simpatitzants 
i militants de CiU a Capella-
des, com és costum de mane-
ra trimestral, han realitzat una 
reunió per tractar els temes 
d’actualitat a la nostra vila i als 
país a la sala d’actes de la Bi-
blioteca “El Safareig”.
Primerament, s’ha fet una va-
loració dels resultats de les 
Eleccions al Parlament 2012 
a nivell de Catalunya i també 
de Capellades, que han obe-
ït a paràmetres molt similars, 
obtenint CiU més d’un 32% 
dels resultats electoral a nivell 
local. Malgrat no assolir les 
expectatives inicials, s’ha valo-
rat positivament que CiU hagi 
més que doblat tant a ERC 
com a PSC.
Per altra banda, el cap de llista 
i alcalde, Marcel·lí Martorell ha 
exposat les diferents propos-
tes de negociació amb VdC, 
ERC i PSC per tal de trobar un 
consens en les obres a realit-
zar en el període 2013-2015, 
concretament pel que fa a les 
subvencions provinents de la 
Diputació de Barcelona (Xar-
xa) i de la Generalitat de Cata-
lunya (PUOSC).
En aquest sentit, l’equip de 
govern de CiU està elaborant 
un seguit de propostes que a 
nivell econòmic poden suposar 
una inversió 1.6 milions d’eu-
ros en el cas que s’arribin a 

L’alcalde de Capellades 
explica a la militància de 
CiU la situació municipal

implementar totes.
En tot cas, s’està treballant a 
les àrees tècniques en fer les 
memòries i els projectes tèc-
nics que posteriorment es dis-
cuteixen a nivell polític.
Els projectes ja acordats són la 
Millora del Col·lector d’Aigües 
Residuals C Divina Pastora 
– Rda. Capelló, la Rehabilita-
ció de la Casa de la Vila, i un 
tercer projecte de Millora dels 
Equipaments Municipals que 
engloba un seguit d’elements 
varis.  Aquest tercer projecte 
encara està en fase de debat 
i negociació entre els quatre 
partits CiU, VdC, ERC i PSC.
El mateix Alcalde, va exposar 
que l’Ajuntament ja ha iniciat 
els tràmits per l’ampliació del 
cementiri municipal, que supo-
sarà una inversió de prop de 
221.000 € pel 2013 i la cons-
trucció de 160 nínxols i 45 co-
lumbaris.
En el tercer punt de l’ordre del 
dia, es va parlar dels temes de 
seguretat.  En termes generals 
s’està satisfet del funciona-
ment d’un cos de Policia Local 
amb formació i que consta no-
més de 8 efectius humans.
Finalment, es va parlar de varis 
temes i es va comunicar que 
2013 va ser declarat per l’Ajun-
tament de Capellades  l’Any 
d’en Josep Costa i Solé, amb 
la voluntat de dignificar la me-
mòria d’aquest destacat artista 
capelladí.

ANOIA SUD

CAPELLADES / LA VEU

Ses Reials Majestats van 
passar aquest dissabte per 
Capellades amb una comiti-
va de més de 50 patges, que 
acompanyaven als tres reis i el 
patge Kamalú tant des de les 
carrosses com des de diversos 
vehicles.
Els nens i nenes els esperaven 
il·lusionats des del carrer Ma-
jor i de la plaça Verdaguer, on 
després de ser rebuts per l’Al-
calde de Capellades, Marcel·lí 
Martorell, van entrar a l’esglé-
sia a adorar el Nen Jesús. A 
la plaça, amb tots els patges 
al peu de l’escenari, primer va 
parlar l’Alcalde Martorell qui va 
agrair la tasca dels Reis i els 
va animar a continuar repartint 

regals i joguines per totes les 
cases capelladines. El Patge 
Kamalú va parlar seguidament 
per continuar demanant esforç 
en aquests anys difícils, però 
sempre amb la màgia dels in-
fants.
Els mateixos Reis i l’Alcalde 
van ser els encarregats d’obrir 
la capça gegant amb les butlle-
tes que durant totes les festes 
s’han pogut omplir als comer-
ços capelladins i escollir els 3 
afortunats guanyadors.
Amb la Cavalcada de Reis es 
posa pràcticament punt i final a 
les celebracions nadalenques 
que van començar amb el Pes-
sebre Vivent organitzat des de 
l’Escola Mare del Diví Pastor 
i l’exposició de Nadal a Casa 

Els Reis d’Orient i més de 50 patges 
van passar per Capellades

Bas amb les pintures de Jor-
di Pons. Durant aquests dies 
també s’ha pogut gaudir dels 
pessebres a l’església de San-
ta Maria i al Taller del Pessebre 
del carrer Sant Francesc; del 
teatre amb l’obra “Anna Sulli-
van” a càrrec del Grup Teatral 
de Capellades; del Concert de 
Sant Esteve de la Coral Noves 
Veus i del Concert de Reis de 
la Coral Xeremell i de la tra-
dicional Cursa del Gall Dindi i 
Travessa a la Bassa.
Ara, només queda diumenge 
vinent l’entrega de premis del 
Concurs de Pessebres que 
s’organitza des de la Parròquia 
de Capellades, que es farà 
després de la missa.

Els Reis d’Orient i l’emissari reial, a l’Ajuntament de Capellades.

Aquest any es van poder veure molts patges a la comitiva.



Ple als Hostalets de Pierola.

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Un dels punts més importants 
que es va tractar en el passat 
Ple del passat dijous, 27 de 
desembre, als Hostalets de Pi-
erola, va ser l’aprovació inicial 
dels pressupostos municipals 
per a l’any 2013.
El regidor d’Hisenda, Jaume 
Trias, va presentar la proposta 
de pressupostos que, a nivell 
general, dóna resposta a la 
situació actual de crisi econò-
mica i sobretot redreçarà la si-
tuació econòmica del municipi 
provocada bàsicament per la 
davallada d’ingressos proce-
dents de l’abocador i l’Ecoparc 
de Can Mata.
Els pressupostos preveuen 

L’Ajuntament dels Hostalets 
reduirà les despeses un 10,6%

una reducció de les despeses 
per a l’any 2013 del 10,63%, 
passant de 4.528.850€ l’any 
2012 a 4.047.085€ l’any 2013. 
Per una altra banda els ingres-
sos també es reduiran d’un 
3,50% passant de 4.528.850€ 
l’any 2012 a 4.370.400€ 
aquest 2013. Es preveuen 
unes inversions valorades en 
519.000€.
L’aprovació inicial va ser apro-
vada per sis vots a favor (PSC 
i MCH) i cinc en contra (ERC 
i CiU). En aquests moments 
està obert el període per tal 
que tothom pugui examinar-
lo i, si s’escau, presentar al·
legacions a la proposta.

Els Reis, a Carme
CARME / LA VEU

De nou la nit d’il·lusió pels in-
fants va fer-se present a Car-
me el 5 de gener. Als volts de 
les 6 de la tarda els tractors 
que condueixen les carrosses 
entraren a Can Bou (Orpí). 
A les 7 tocades, previ al so de 
tres coets i embolcallats amb 
el fum de les bengales, apare-
gueren a peu quasi una trente-
na de patges i patgesses que 
custodiaven els quatre tractors 
plens de paquets per la maina-
da carmetana. Al seu darrera, 
la carrossa de l’àngel, seguida 
per la del Patge Faruk i final-
ment la més gran amb les tres 
majestats.
La primera parada es feu a 
l’Avinguda Catalunya. Els 
nens i nenes van poder pujar 
al vehicle dels Reis i fer-se 
fotos amb ells mentre rebien 
alguna dolçaina. Els flaixos de 
les càmeres, incansables, re-
collien aquests moments. Em-
prengueren el camí de nou i es 
dirigiren a l’església parroquial 
de Sant Martí. El mossèn els 
rebé, els donà la benvinguda 
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Els Reis d’Orient, al seu pas per Orpí.

ORPÍ / LA VEU

Puntualment van arribar els 
reis de l´Orient a Orpí. A les 
sis de la tarda es varen sentir 
els petards que anunciaven 
l´arribada de Ses Majestats, 
acompanyats pel patge Faruk i 
el seguici de patges. Nombro-
ses persones del municipi els 
estaven esperant, però sobre-
tot els més menuts varen viure 

Els Reis d’Orient van deixar 
molts regals a Orpí

el moment amb molta il.lusió 
doncs ja estaven neguitosos 
des de feia hores esperant el 
moment.
Varen parar a la Plaça sant 
Jordi, on els nens van poder 
pujar a la carrossa i compartir 
unes paraules amb ells. Des-
prés van prosseguir el viatge 
cap a Carme, i els patges van 
repartir els paquets als infants 
del municipi.

al poble i exposà que els nens i 
les nenes eren mereixedors de 
regals per la bondat que han 
fet els 365 anys previs i la que 
faran la resta de l’any.
Grans i petits s’aproparen a 
l’altar, entre il·lusió i por, a 
escoltar, respondre i prome-
tre menjar de tot, recollir les 
joguines i escoltar el pare i la 
mare. En acabar la llarga cua, 

cadascú marxà a casa seva o 
d’algun familiar proper i espe-
rà sentir el brogit dels tractors 
que anuncia l’arribada dels ne-
gres ajudants amb un paquet 
farcit de joguines. 
Nit que es fa llarga pel neguit 
de l’espera però també plena 
d’alegria per encetar, muntar 
i gaudir de les joguines dels 
Reis. 

Melcior, Gaspar i Baltasar, a Carme.

La Penya Blaugrana de Carme inaugura 
la seva placa al Camp Nou
CARME / LA VEU

El passat 16 de desembre 
abans del partit Barcelona·At. 
Madrid, es va realitzar l’acte 
d’inauguració de la placa escut 
de la penya blaugrana de Car-
me al Camp Nou, col·locada 
prop de la porta 59 de l’estadi. 
Varen ser presents el Sr. Jordi 
Sellarès (alcalde de Carme), la 
Sra. Griselda Soteras (directi-
va del Barça), el Sr. Jordi Abe-
llan (president penyes APG), 
l’Avi del Barça, el Sr. Antoni 
Espinosa (secretari Penya 
Blaugrana Carme), el Sr. Joan 
Carles Còdol (president Pe-
nya Blaugrana de Carme) i el  
Sr. Jordi Riba (vice·president 
Penya Blaugrana de Carme). 

També varen venir una quin-
zena de penyistes del poble i 
nens. Va ser un dia molt gran 

per la penya, ja que era una il·
lusió que es tenia i al final ja es 
una realitat. 

Ana Úbeda (PSC), nova alcaldessa de Collbató
COLLBATÓ / LA VEU

Dilluns al vespre es va fer 
efectiu el relleu a l’alcaldia de 
Collbató. Ana Úbeda (PSC) va 
ser proclamada la nova alcal-
dessa prenent el relleu a Ra-
mon Ferrer (CiU). 
El traspàs ve donat per l’acord 
vigent des del passat 10 de 

juny de 2011 entre els grups 
de PSC i CiU per a la formació 
del govern municipal. Aquest  
pacte establia, a més dels di-
ferents objectius per a les re-
gidories, un repartiment en les 
funcions de l’alcaldia, que s’ha 
vist reflectit només començar 
l’any 2013.
 Ana Úbeda.
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La 66a Cavalcada de Reis va ser molt participada.

PIERA / LA VEU

Resum de les festes de Nadal
Han finalitzat les festes de Na-
dal a Piera, i ho han fet amb 
la 66a edició de la Cavalcada 
de Reis. En resum ha estat un 
Nadal molt destacable, tant 
pel que fa a les activitats que 
s’han portat a terme com per la 
solidaritat que han mostrat els 
pierencs i les pierenques amb 
les persones més necessita-
des del municipi. 
Així, les maratons de joguines i 
aliments han recollit quantitats 
molt importants i més elevades 
que en anys anteriors gràcies 
a les maratons de joguines 
de Creu Roja i la de recollida 
d’aliments per a Càritas, orga-
nitzada per Piera Televisió, on 
es van recollir prop de 3 tones 
d’aliments. 

Els Reis d’Orient van repartir il·lusió i molts regals a Piera
També cal fer un esment espe-
cial d’altres activitats que han 
omplert aquestes festes, com 
la Fira de Nadal, les cantades 
de nadales, el recital de poe-
mes de la ràdio, l’exposició de 
pintura, els tallers de cartes 
per als reis, el saló de la infàn-
cia i la joventut o la cavalcada 
dels Reis, entre d’altres.
La pàgina web viladepiera.
cat ofereix un recull d’imat-
ges i vídeos reflectint el que 
han estat les festes de Nadal 
a Piera, des de la Fira de Na-
dal fins a la 66a Cavalcada de 
Reis a Piera. Us recordem que 
aquest resum fotogràfic sortirà 
publicat en la pròxima edició 
de la revista Viladepiera.cat. 
Si voleu col·laborar-hi apor-
tant imatges de les festes ho 
podeu fer a través del correu 
belartcg@ajpiera.cat.

ANOIA SUD

Arribada dels Reis a l’Ajuntament de Piera. Els 3 Reis i el patge Faruk.

Nous mòduls formatius per a 
persones desocupades a Piera
PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera durà a 
terme tres mòduls del certificat 
professional de l’especialitat 
direcció i coordinació d’activi-
tats de lleure, adreçats a per-
sones desocupades inscrites 
al SOC. 
El pròxim 11 de gener, a les 
12.30 hores, el Centre de Ser-
veis La Bòbila acull una sessió 
per informar dels tres mòduls 
del certificat de professiona-
litat de l’especialitat direcció i 
coordinació d’activitats de lleu-
re, subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i els 
Fons Social Europeu i adre-
çats, prioritàriament, a perso-
nes desocupades inscrites al 
SOC.
Es tracta d’una formació em-

marcada en la convocatòria 
FOAP 2012 i que consta de 
tres mòduls, el primer dels 
quals serà el de processos 
grupals i educatius, que es 
durà a terme a finals de gener 

o principis de febrer. 
El mòdul següent serà el de 
tècniques de recursos d’ani-
mació i el tercer el de formació 
complementària, amb la pos-
sibilitat que els alumnes els 
puguin cursar tots tres, ja que 
formen part del mateix certifi-
cat de professionalitat.
Cal afegir que el procés de 
selecció ja està obert i que 
les persones interessades a 
cursar els mòduls es poden 
presentar a la sessió formativa 
del dia 11 de gener, aportant 
fotocòpies del DNI, DARDO, 
vida laboral, titulacions acadè-
miques i currículum vitae.
Per a més informació podeu 
trucar al 93 776 00 76 o enviar 
un correu a cuartiellaba@ajpi-
era.cat.

L’Ajuntament durà a terme tres mòduls del 
certificat professional de l’especialitat direc-
ció i coordinació d’activitats de lleure.

Els Pastorets van omplir el 
Casal Català dels Hostalets

HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El passat dissabte 29 de de-
sembre la companyia Toc de 
Retruc va posar en escena el 
seu espectacle Un toc de pas-
torets. Al teatre del Casal Ca-
talà s’hi van cantar moltes na-
dales tradicionals, però d’una 
manera diferent i molt engres-
cadora per a la canalla. 

Els membres de la companyia 
van fer pujar a l’escenari als 
més petits i els van anar dis-
fressant de personatges de les 
nadales, fins que van formar 
un naixement amb les seves 
bèsties incloses. Tot això ame-
nitzat amb música i les nadales 
cantades pels mateixos nens.

Els petits d’Hostalets van participar a la representació.



Els més petits de Cabrera s’ho han passat molt bé al Casalet de Planeta Viu.

CABRERA D’ANOIA / LA VEU

Després d’haver realitzat cinc 
setmanes de Casal el passat 
Estiu a Cabrera d’Anoia amb 
molt èxit, Planeta Viu ha tornat 
a donar el servei, aquest cop 
per Nadal, durant els dies 27, 
28, 31 de desembre, i 2, 3 4 
de gener, de 09:00h a 13:00h 
a l’Escola Les Oliveres, de Ca-
naletes (Cabrera d’Anoia). 
El resultat ha sigut molt satis-
factori per part de tots els in-
fants, que van poder gaudir 6 
dies, de tota una varietat d’ac-

Planeta Viu acaba el Casalet 
de Nadal a Cabrera

tivitats mediambientals i lúdi-
ques; gimcanes, jocs d’arreu 
del món, inflables, elaboració 
d’instruments musicals, jocs 
i esports, tallers d’energies 
renovables, manualitats, ta-
llers de cuina... Tots amb una 
aportació educativa en valors i 
Medi Ambient.
Planeta Viu dona les graci-
es a l’Ajuntament de Cabrera 
d’Anoia i l’AMPA per la seva 
col·laboració, i als infants i pa-
res/mares, per la seva confian-
ça i participació!

Òscar Labranya nega que ERC tingui cap implicació en 
l’incendi d’un cotxe i punxades de rodes a Vallbona d’Anoia
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’incendi del vehicle del sogre 
del regidor de CiU de Vallbona 
d’Anoia Raül Parramon, i que 
alguns sectors del poble atri-
bueixen a motius polítics rela-
cionats amb el pacte que CiU 
va fer amb el PSC per tornar 
Romà Casanovas a l’alcaldia 
en detriment d’ERC, ha ocasi-
onat un autèntic rebombori a la 
població. 
L’exalcalde Òscar Labranya, 
d’ERC, actual cap de l’oposi-
ció i que va participar en l’ex-
tinció de l’incendi per la seva 
professió de bomber, ha expli-
cat en una entrevista amb La 
Veu que “ens molesta molt que 
s’atribueixi a ERC tot el que ha 
passat. Nosaltres repudiem 
qualsevol tipus de delicte, però 
és que no hi ha cap notificació 
ni dels Mossos d’Esquadra ni 
dels Bombers que digui que 
l’incendi va ser intencionat. En 
canvi, des del mateix moment 
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Òscar Labranya.

ja s’està culpant ERC de tot el 
que hagi passat. Això és lleig, i 
ha creat crispació i indignació”, 
reconeix Oscar Labranya, que 
va governar Vallbona a la dar-
rera legislatura amb el suport 
de CiU.
A les passades eleccions mu-
nicipals, ERC va guanyar a 
Vallbona, i es va quedar a una 
dotzena de vots de la majoria 
absoluta. “Es va intentar un 
acord amb CiU, però volien 
l’alcaldia, i nosaltres pensem 
que no es pot donar l’alcaldia 
a una formació que només te-
nia 90 vots... Parramon va dir 
públicament que no pactaria 
amb ningú, que es congelarien 
els sous a l’Ajuntament, i que 
donaria suport a la força polí-
tica més votada. La sorpresa 
va ser que va pactar amb el 
PSC, i en el primer ple muni-
cipal, es van pujar els sous un 
150%, passant de 20 a 80.000 
euros. Això va crear la lògica 

indignació, com passaria qual-
sevol lloc, però dins del què és 
la política. Del que es moles-
ta davant d’algú que diu que 
farà una cosa, i no la fa. Del 
que promet que traurà un pas 
a nivell i portarà un pediatra i 
un metge... quan no està a les 
seves mans. Aquesta indigna-
ció queda aquí, i prou”. 
Labranya vol treure d’arrel 
qualsevol identificació amb 
ERC dels recents problemes 
que hi ha hagut al poble amb 
accions iŀlegals. “Nosaltres 
som republicans i independen-
tistes, però no som terroristes.  
No tolerem accions d’aquesta 
mena, no en som responsa-
bles. Que ens etiquetin ens fa 
mal”, apunta el cap d’Esquerra 
al poble i conseller comarcal.
ERC també està dolguda amb 
el PSC, que ha penjat al per-
fil municipal del Facebook fo-
tos de l’incident. “Van passar 
pocs dies abans del Nadal un 

butlletí parlant de rodes punxa-
des als cotxes i de la crispació 
que generava ERC. Això no 
ajuda res, ni tan sols va desit-
jar un bon Nadal a la gent del 
poble. En canvi, parlava fins i 
tot d’assumptes personals de 
casa meva i la d’un altre regi-
dor, incomplint clarament la llei 
de protecció de dades”. Labra-
nya va penjar a casa seva una 

pancarta on informava que 
l’alcalde cobra 2.500 euros al 
mes -quan té una altra feina- i 
1.250 euros més mensuals de 
Raúl Parramon per mitja jorna-
da. “En uns moments com els 
que passem, això és immoral. 
Nosaltres fem oposició sana, 
informem del què passa dins 
de l’Ajuntament. I prou”, diu 
Labranya.

B A N

MARC CASTELLS I BERZOSA, Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, davant de possibles previ-
sions meteorològiques per risc de nevades durant aquest hivern 2012/2013, FAIG SABER:
Que per evitar el perill que genera la neu per als vianants, especialment quan es glaça, i per la 
bona convivència, l’obligació que tenen tots els veïns de netejar de neu la vorera que afecta les 
seves respectives façanes i propietats. L’objectiu és facilitar el pas de les persones i evitar riscos 
innecessaris. Així mateix es recorda la prohibició de tirar neu des dels terrats i teulades a la via 
pública.
Els empresaris i propietaris de maquinària adequada per efectuar treballs de retirada de neu i 
escampada de sal com és ara motonivelladores, pales mecàniques, abonadores, etc., caldrà 
que es posin en contacte amb el departament de Protecció Civil d’aquest Ajuntament (tel: 93 804 
81 81), per tal de poder contractar els seus serveis, quan sigui necessari, per als treballs de neteja 
d’aquest caràcter.
D’altra banda i amb caràcter preventiu, es recomana a tota la població el següent:
· Disposar d’un aparell de ràdio i de piles de recanvi.
· Disposar d’una pala per treure neu.
· Disposar de cadenes per al vehicle i practicar la col·locació d’aquestes.
·  Prestar  atenció  a  les  previsions  meteorològiques.  Si  s’anuncien  nevades  cal  proveir-se 
d’aliments a casa però sense deixar-ho per última hora, quan comença a nevar és massa tard.
En cas de nevada cal:
· Escoltar la ràdio, en especial Ràdio Igualada 103.2 F.M. que és l’emissora establerta per donar 
consignes a la població en cas d’emergència.
· Netejar de neu el tros de vorera que afecta la façana de casa teva i col·laborar amb el veïnatge 
quan sigui necessari, per tal de mantenir accessibles les voreres de la ciutat.
· Utilitzar calçat i vestimenta adequada. Anar amb la màxima precaució en cas de gel.
· Desconnectar els aparells elèctrics que no siguin necessaris per evitar sobrecàrregues elèctri-
ques.
· Evitar al màxim l’ús del vehicle, seguint les indicacions que els responsables d’Emergències ens 
puguin dirigir
Aquesta alcaldia espera del bon sentit  i  demostrat esperit de ciutadania de  la població, que 
col·laborarà,  si  fos  necessari,  amb  les  normes  exposades  i  amb  les  que  en  el  seu  cas 
s’estableixin en el moment de l’emergència.

L'ALCALDE:
Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada
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Estrena de la Casa d’Oficis de Calaf.

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

Un any més, l’Associació de 
Joves de Kalonge, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Calonge de Segarra, va 
organitzar la sortida per anar 
a veure el tradicional partit 
amistós de Nadal que disputa 
la selecció catalana de futbol. 

Els joves de Calonge, 
amb la selecció catalana

Enguany, Catalunya s’enfron-
tava amb Nigèria a l’estadi 
Cornellà – el Prat, el dimecres 
2 de gener, partit que va finalit-
zar amb un empat (1-1). Prop 
d’una trentena de calongins i 
calongines es van apuntar a 
la sortida per veure i animar la 
selecció catalana.  

Vuit joves comencen el curs a la nova 
Casa d’Oficis de Calaf
CALAF / LA VEU

Hem encetat un nou any, i al 
Centre de Recursos per a 
l’Ocupació de Calaf s’ha inici-
at també un important projecte 
formatiu. Es tracta de la Casa 
d’Oficis, que formarà a vuit jo-
ves en l’àmbit de les energies 
renovables i l’eficiència ener-
gètica. Precisament aquest 
dilluns 7 de gener l’alcaldessa, 
Maria Antònia Trullàs, i els re-
gidors de Joventut, Jesús Ló-
pez, i d’Ensenyament, Josep 
Manel Navarro, han assistit a 
la primera sessió de la Casa 
d’Oficis. Els representants mu-
nicipals han encoratjat els jo-
ves a aprofitar al màxim aquest 
curs, i els han recordat que es 
tracta d’una excel·lent oportu-
nitat per a aconseguir un millor 
futur professional. Han remar-
cat també l’esforç que s’ha fet 
des de l’Ajuntament per poder 
portar a terme aquest projecte, 
que s’emmarca dins del Pro-
grama de Treball als Barris, 
i que compta amb el finança-
ment del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el Fons Social 
Europeu.
La Casa d’Oficis es desenvo-

ALTA ANOIA 

luparà durant tot aquest 2013, 
amb una completa formació 
tant teòrica com pràctica, que 
permetrà als participants po-
der orientar la seva vida pro-
fessional en el camp de les 
energies renovables. 
Durant els primers 6 mesos 
es duran a terme més de 800 
hores de formació teòrica i al 
taller, en les quals els alum-
nes podran sol·licitar una beca 
d’ajuda. En els segons 6 me-
sos es realitzaran més de 850 
hores de formació pràctica en 
un projecte que contempla la 
instal·lació de sistemes d’ener-

gia solar, calderes de biomas-
sa i la realització d’actuacions 
adreçades a l’eficiència ener-
gètica en diversos equipa-
ments municipals. 
Durant aquests 6 mesos últims 
del projecte, els participants 
seran contractats per l’Ajun-
tament mitjançant la modalitat 
de contracte per a la formació i 
l’aprenentatge.
Aquest projecte ha generat for-
ça interès al municipi, ja que a 
més dels 8 joves que han estat 
seleccionats, malauradament 
n’han hagut de quedar d’altres 
en llista d’espera.

VECIANA / LA VEU

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

çar-se després cap a la zona 
de Sant Pere del Vim. Més 
tard varen fer cap als nuclis i 
masies de Segur, Montfalcó el 
Gros i Santa Maria del Camí, 
arribant a totes les llars on hi 
havia persones que esperaven 
amb il·lusió la seva visita, om-
plint-les de màgia i joia.
Després d’aquesta festa de 
Reis ja només queda la sortida 
al pessebre vivent d’Ardèvol, 
el proper dia 13 de gener, per 
tancar l’agenda de Nadal.

Els Reis d’Orient, a Veciana

Calaf reviu la màgia dels Reis d’Orient
CALAF / LA VEU

Els infants de totes les edats 
i els Reis de l’Orient van ser 
els protagonistes de la tarda 
del 5 de gener a Calaf, com a 
molts d’altres pobles i ciutats. 
De fet, dissabte va ser un dia 
intens per als menuts, perquè 
al matí ja van poder saludar els 
patges en el campament reial 
que es va instal·lar a la plaça 
Barcelona’92.
Des d’allí mateix, a la tarda, 
va sortir una petita comitiva 
encapçalada per la banda de 
l’Escola de Música, que es va 
encaminar cap a la plaça Gran 
per a la rebuda de Ses Ma-
jestats. Passaven uns minuts 
de les sis de la tarda quan les 
bengales van anunciar l’arriba-
da de Melcior, Gaspar i Balta-
sar. Saludant nens i nenes van 
entrar fins a l’església de Sant 
Jaume, plena de gom a gom, 
per fer la tradicional adoració 
després de les paraules de re-
buda de Mn. Joan Sanglas. A 
continuació, els Reis van anar 
fins a les seves carrosses per 
a començar la cavalcada.

Com sempre, nens i nenes 
feien cua per poder pujar dalt 
de les carrosses i poder par-
lar uns minuts amb Melcior, 
Gaspar o Baltasar. La caval-
cada va finalitzar a la plaça 
Barcelona’92, on van tenir lloc 
els parlaments. En primer lloc 
l’alcaldessa, Maria Antònia 
Trullàs, va agrair la visita dels 
Reis i va llegir-los la carta del 
Consell Municipal d’Infants —
també assistent a l’acte—; una 
llista de tot allò que, segons els 

nens i nenes, hauria de millo-
rar al municipi. Després va ser 
el rei Melcior qui va adreçar-se 
als presents, convidant petits i 
grans a recuperar la màgia i la 
il·lusió.
De seguida va començar el re-
partiment de paquets per les 
cases de Calaf, uns regals que 
els nens i nenes havien sol-
licitat als Reis el passat 26 de 
desembre, en el multitudinari 
lliurament de cartes als patges 
Farik, Farak i Faruk.

El rei Baltasar, passant pels carrers del centre de Calaf.

Demà dissabte, concert d’hivern 
a l’esglèsia de St. Jaume 
CALAF / LA VEU

Demà dissabte, 12 de gener, 
tindrà lloc a Calaf el “Concert 
d’hivern”. Es tracta d’una cita 
musical que comptarà amb la 
participació de dues formaci-
ons corals: la Coral Brusquina, 
de Vic, sota la direcció de Pere 
Sellarès; i el Cor Trinvant de 
Calaf, dirigit per Maribel Sibi-
la. El concert començarà a les 
20.45 h en el marc de l’esglé-
sia de Sant Jaume, i és obert 
a tothom.
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Tennis Taula
El CPPI, al campionat català 
per comarques

Atletisme
Els equips absoluts del CAI, al 
campionat de Catalunya

Motor
Toni Bou guanya el trial 
indoor de Sheffield06

Viladoms demostra la seva experiència en el Dakar
JOSEP MARIA VIDAL / LA VEU

Un any més per aquestes da-
tes de principis d’any, l’Anoia 
està pendent del pilot igualadí 
Jordi Viladoms de Moto Club 
Igualada en la seva participa-
ció al Dakar.
Amb un ritme ràpid però pru-
dent anat escalant posicions 
en la classificació general pi-
lotant la Husqvarna TE 449 
RE assistida tècnicament per 
l’equip Tamaragual i patrocinat 
principalment per BMW Barce-
lona i Speedbrain i també entre 
els patrocinadors compta amb 
les empreses igualadines de 
Buff i Joieria Rosich.
A la primera i curta etapa Vi-
ladoms es classificà 23è i 
comentava: “Estic tranquil i 
prefereixo afrontar aquestes 
primeres etapes amb una acti-
tud conservadora, sense arris-
car més del compte doncs que-

Jordi Viladoms en plena etapa amb la Husqvarna.

  Jornada 13
  Vic  -  Lloret   2  :  2
  Shum  -  Calafell   4  :  4
  Liceo  -  FC Barcelona   2  :  2
  Reus Dep.  -  Alcoi   5  :  2
  Voltregà  -  Vilanova   6  :  5
  Noia  -  IGUALADA   5  :  3
  Blanes  -  Lleida   4  :  4
  Vendrell  -  Sant Feliu   4  :  1

   Jornada 14
   Calafell  -  Vic   _  :  _
   Vilanova  -  Shum   _  :  _
   Lloret  -  Reus Dep.   _  :  _
   Alcoi  -  Vendrell   _  :  _
   IGUALADA  -  Liceo   _  :  _
   Lleida  -  Noia   _  :  _
   Sant Feliu  -  Blanes   _  :  _
   Voltregà  -  FC Barcelona   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   13   32     76:35     41
2   FC Barcelona   13   30     63:25     38
3   Vic   13   24     45:22     23
4   Lleida   13   23     49:42     7
5   Vendrell   13   22     54:44     10
6   Vilanova   13   22     57:63     -6
7   Reus Dep.   13   20     56:54     2
8   Lloret   13   18     55:54     1
9   IGUALADA   13   18     47:52     -5
10   Voltregà   13   18     34:39     -5
11   Blanes   13   16     44:45     -1
12   Noia   13   16     37:48     -11
13   Sant Feliu   13   11     32:57     -25
14   Calafell   13   10     41:58     -17
15   Shum   13   10     44:64     -20
16   Alcoi   13   7     29:61     -32

DIVENDRES
11 de gener de 2013 27

D E  L ’ A N O I A

L’IHC rep diumenge el líder Liceo a les Comes
IGUALADA / IHC BLOCAT

Després del descans nadalenc, 
l’IHC va retrobar-se dimecres 
amb la competició amb una 
derrota a la pista del Noia Frei-
xenet per 5-3, abans de rebre 
aquest proper diumenge a les 
Comes (12.30 hores) al líder 
Liceo.
L’IHC segueix amb la seva per-
sonal malastrugança amb els 
partits intersetmanals. Els de 
Monclús-Pont-Doncel no sa-
ben encara què és guanyar en 
aquesta situació. Tot i que van 
disposar a l’Ateneu Agrícola de 
St. Sadurní de, com a mínim, 
les mateixes oportunitats que 
els locals, al final els cavis-
tes van estar més encertats i es 
van acabar emportant la victò-
ria. Entre una certa falta de pre-
cisió, els pals i l’encert de Puig-
bí es va escapar la possibilitat 
de puntuar en una de les pistes 
més complicades de l’Ok Lliga. 
Després d’uns minuts de temp-
teig el Noia es va avançar en 
el marcador amb un llançament 
de penal de Mitjans al minut 7. 
L’IHC va restablir l’empat dos 
minuts més tard amb una con-
tra Ton-Càceres que el David 
va clavar a la xarxa. L’1 a 1 es 
va mantenir invariable durant 
molt minuts fins que Esteller ha 

cres una vegada havia acabat 
la cinquena etapa, Viladoms 
estava situat en una magnífica 
cinquena posició absoluta.
Al final de l’etapa d’aquest di-
mecres entre Arequipa i Arica 
el pilot anoienc deia: “ M’agra-
daria córrer més, però la meva 
falta de rodatge amb la moto 
m’aconsella no arriscar i acon-
seguí agafant-li el feeling dia a 
dia”.

Pep Segura, amb un camió
En aquesta edició del Dakar 
també hi participa l’iguala-
dí Pep Segura de Moto Club 
Igualada amb el seu camió Re-
nault que comparteix amb Sa-
lisi i Blanco fent una molt bona 
labor d’assistència.
Magnífic Dakar també de la 
fèmina Laia Sanz amb la Gas-
Gas, així com del català Nani 
Roma guanyador de l’etapa 
d’aquest dimecres amb el Mini.

dem molts quilòmetres a fer”. 
La vuitena posició ocupà la se-

gona etapa mateix lloc que a la 
cuarta i sent 17è a la tercera i 

cinquena etapes. A l’hora d’es-
criure aquestes línies el dime-

establir el 2 a 1 en una jugada 
confusa i amb descoordinació 
arbitral. Prades, el coŀlegiat que 
estava més a prop de la juga-
da, va donar bowling. Mayor, el 
que estava més lluny, va mar-
car gol. Tot i el desgavell els 
àrbitres la van encertar tot i que 
segurament cap dels dos havia 
vist la jugada amb prou nitide-
sa. La banqueta igualadina va 
reconèixer que la bola havia 
entrat. Tot i que els dos equips 
van enviar un parell de boles al 
pal, la primera meitat va acabar 

amb aquest ajustat 2 a 1.
Menys en els gols. El Noia va 
imposar la seva efectivitat que 
a la fi els va donar 3 punts. Tot 
podria haver canviat si Marçal 
Casadevall hagués pogut apro-
fitar un llançament de penal en 
el minut 5 de la represa. Hauria 
estat el 2 a 2. 30 segons des-
prés Seró va fer el 3 a 1 d’un 
llençament exterior. Un altre 
cop l’IHC es va saber mantenir 
dins del partit, amb aquest 3 a 
1 fixat en el marcador durant 15 
minuts. L’haurien pogut trencar 

qualsevol dels dos equips, però 
va ser altre cop Seró qui va tor-
nar a marcar amb una bola que 
li va mal rebotar a les guardes 
a l’Elagi. Els últims 5 minuts 
van ser molt intensos. L’IHC 
va reduir diferències amb un 
gol d’un Pove molt ben situ-
at que va caçar un rebuig del 
porter. 30 segons més tard 
Seró va firmar el hat trick apro-
fitant la segona opció d’una FD 
de 10 que havia aturat Deitg. I 
només treure de centre Marçal 
es va treure l’espina del penal 

amb una canonada a l’escaire 
després d’una combinació amb 
Sergi Pla.
NOIA 5 (2/3) Puigbí, Feixas, 
Mitjans (1), Del Amor, esteller, 
equip inicial. Seró (3), P. Barga-
lló, Teixidó.
IGUALADA HC 3 (1/2) Elagi, 
Marçal (1), Ton Baliu, S.Pla i D. 
Càceres (1), equip inicial. Pove 
(1), O. Vives i P. Vilaseca. A. 
Vera, A. Povedano.

Més info a http://ihc.blog.cat

Imatge d’un dels darrers partits de l’IHC a les Comes. Arxiu Joan Guasch.
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IGUALADA / LA VEU

Les instal·lacions esportives 
municipals de Les Comes van 
acollir, durant les passades va-
cances escolars de Nadal, una 
nova edició del torneig espor-
tiu Caga Tió. Els dies 23 i 24 
de desembre es va celebrar la 
cinquena edició de la compe-
tició en categoria prebenjamí i 
benjamí i, del 27 al 30 de de-
sembre, es va disputar la 21a 
edició del torneig aleví, infantil 
i cadet.  
El Caga Tió, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports 
d’Igualada i el Consell Espor-
tiu de l’Anoia, i disputat entre 
el Pavelló Polivalent, la pista 
d’hoquei, el camp de futbol i 
la Sala de Barri de les Comes, 
va assolir un rècord històric de 
participació, amb més de mil 
participants, fet que el conso-
lida com el principal torneig de 
lleure de Catalunya en època 
nadalenca. 
Pel què fa a esportistes, van 
participar 19 equips en catego-
ria prebenjamí, 39 equips en 
categoria benjamí, 52 equips 
en categoria aleví, 47 equips 
en categoria infantil i 26 equips 
en categoria cadet. En total, 
183 equips i més de 1.000 ju-
gadors i jugadores, dividits en 
21 categories diferents.  
En sis dies, es van omplir més 
de 50 hores viscudes amb es-
port i emoció, on es van dispu-
tar prop de 1.500 partits. L’or-
ganització va comptar amb sis 
coordinadors i 85 àrbitres, en-
tre molts altres col·laboradors. 
Tot això, envoltat d’un ambi-
ent festiu, i viscut amb una 
gran esportivitat per part de 
tots els participants, que van 
demostrar tenir moltes ganes 
de gaudir les seves vacances 
a través de l’esport. Tots els 
participants, es van emportar 
la gran experiència d’aquests 
dies i la ja tradicional i conegu-
da bossa de llaminadures del 
torneig.   
L’Ajuntament d’Igualada es-
pera poder seguir ampliant 
aquests números en la prope-
ra edició, que ja es comença a 
preparar.  
 

Espectacular Torneig Cagatió d’Igualada

Fotos dels equips campions de totes les categories.

Més d’un miler de pe-
tits i joves van pren-
dre part en el clàssic 
torneig nadalenc 
d’esports base a les 
Comes, que va tornar 
a ser tot un èxit
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Fins a 183 equips 
van participar durant 
dues setmanes -se-
gons categoria- en el 
torneig Cagatió 2012:
19 equips en 
categoria prebenjamí, 
39 equips en 
categoria benjamí, 52 
equips en categoria 
aleví, 47 equips en 
categoria infantil i 26 
equips en categoria 
cadet

El guanyadora d’UN VOL EN GLOGUS és:

Lluïsa Puiggros 
de Calaf
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IGUALADA / LA VEU

Aquest passat diumenge dia 
5 de gener es va celebrar a la 
Sala de Barri de Les Comes 
la primera edició del 2x2 mixt 
organtizat pel Club Bàsquet 
Igualada. Durant el matí del 
passat dissabte, van participar 
al torneig 40 equips dividit en 4 
categories: infantil, cadet, júni-
or i sènior. 

Campions
En la categoria infantil, va gua-
nyar l’equip Aparcao. Aquest 
equip estava format per tres 

40 equips van participar al torneig 2x2 Mixt de Reis del Bàsquet Igualada
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Tots els participants en el torneig. Fotos: Joan Ribera.

jugadors del CBI: Karla Òde-
na, Max Puig i Èlia Pedregosa. 
En la categoria cadet, la final 
la van disputar Diferents i In-
terrogant. Després d’una final 
molt disputada, va guanyar Di-
ferents (equip format per Mar 
Ribera i Sergi Figueres). 
En la categoria júnior, la final 
va estar protagonitzada per 
dos bases contra dos pivots i 
els més menuts es van endur 
el matx per un resultat molt 
ajustat. Els guanyadors van 
ser Operació Taboret: Júlia Sa-
lanova i Miquel Benito. 

En la darrera categoria, la sè-
nior, els guanyadors van ser 
Quim Padrós i Júlia Fuertes 
(¡Sucio Hobbit Ceboso!) que 
van jugar una gran final contra 
Pau Benito i Vero Torras (Veï-
na i Veí). 
Finalment, destacar que tam-
bé hi va haver un concurs de 
triples per equips. Els guanya-
dors van ser Carla Tarrida i 
Samu Laguarta (Una de cala-
mars) que amb 9 triples es van 
classificar per la final, i amb 5 
la van guanyar. 
En definitiva, bona participa-

ció i millor ambient entre 
molts jugadors del CBI 
que, aprofitant l’aturada 
nadalenca de la compe-
tició, van voler passar-
s’ho d’allò més bé du-
rant unes hores, en una 
matinal plena de bona 
companyonia.
En les fotos d’aquesta 
pàgina podeu veure tots 
els guanyadors de cada 
categoria, amb el presi-
dent del Club Bàsquet 
Igualada, Joan León.



JOSEP M. VIDAL / LA VEU

No podia començar millor la 
temporada d’hivern pel pilot 
pierenc Toni Bou que amb la 
Montesa es va imposar al Trial 
Indoor disputat al Motorpoint 
Arena anglès de Sheffield.
Però per aconseguir la victò-
ria en aquesta prova que en-
cetava el campionat del món 
indoor, Bou es va trobar amb 
la forta pressió del pilot tarra-
goní Albert Cabestany amb la 
Sherco i que el final només va 
poder superar per un punt.
Al finalitzar el trial el pilot ano-
ienc comentava: “Ha sigut un 
principi de temporada perfec-
te, en una prova complicada ja 
que Cabestany ha estat molt 
fort i m’ha posat les coses molt 
difícils. M’he sentit molt a gust 
sobre la moto i estic plena-

Victòria de Toni Bou al trial 
indoor de Sheffield
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Toni Bou, una vegada més dalt del podi.

  Jornada 15
  Martinenc  -  Viladecans   _  :  _
  V. Alegre  -  Ascó   1  :  4
  Vilanova G.  -  Torreforta   3  :  0
  IGUALADA  -  Cervera   4  :  1
  Andorra  -  Santfeliuenc   0  :  1
  Tàrrega  -  Reddis   3  :  1
  Torredembarra  -  Sants   1  :  1
  Morell  -  Amposta   0  :  3
  Tecnofutbol  -  Valls   0  :  3
   Jornada 16
   Viladecans  -  IGUALADA   _  :  _
   Santfeliuenc  -  Martinenc   _  :  _
   Ascó  -  Andorra   _  :  _
   Cervera  -  Torredembarra   _  :  _
   Sants  -  Tecnofutbol   _  :  _
   Reddis  -  Vilanova G.   _  :  _
   Amposta  -  Tàrrega   _  :  _
   Valls  -  Morell   _  :  _
   V. Alegre  -  Torreforta   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   15   35     40:14     26
2   Santfeliuenc   15   31     21:11     10
3   IGUALADA   15   29     31:13     18
4   Martinenc   14   26     30:14     16
5   Viladecans   14   26     22:14     8
6   Amposta   15   25     24:18     6
7   Tàrrega   15   25     25:21     4
8   V. Alegre   15   22     23:24     -1
9   Reddis   15   22     17:25     -8
10   Vilanova G.   15   20     18:20     -2
11   Andorra   15   18     17:19     -2
12   Torreforta   15   17     18:27     -9
13   Sants   15   15     22:30     -8
14   Morell   15   15     11:23     -12
15   Cervera   15   14     19:29     -10
16   Tecnofutbol   15   14     12:26     -14
17   Valls   15   11     13:24     -11
18   Torredembarra   15   8     17:28     -11

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 15
  CAPELLADES  -  Suburense   2  :  1
  La Granada  -  Base Vilanova   3  :  2
  MONTSERRAT  -  FÀTIMA   1  :  3
  ANOIA  -  Les Roquetes   1  :  3
  St. Sadurní At.  -  Hortonenc   2  :  2
  SAN MAURO  -  Vilafranca Atl.   1  :  1
  Riudebitlles  -  Ribes   3  :  2
  Sitges  -  ÒDENA   4  :  2
  Jove Roquetes  -  St. Cugat Ses.   4  :  0

  Jornada 16
   Suburense  -  ANOIA   _  :  _
   Hortonenc  -  CAPELLADES   _  :  _
   Base Vilanova  -  St. Sadurní At.   _  :  _
   Les Roquetes  -  Riudebitlles   _  :  _
   Ribes  -  Jove Roquetes   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  MONTSERRAT   _  :  _
   ÒDENA  -  SAN MAURO   _  :  _
   St. Cugat Ses.  -  Sitges   _  :  _
   La Granada  -  FÀTIMA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   15   39     59:19     40
2   Les Roquetes   15   30     37:27     10
3   Sitges   15   29     41:27     14
4   Vilafranca Atl.   15   29     27:17     10
5   ÒDENA   15   28     39:27     12
6   Suburense   15   28     31:21     10
7   Base Vilanova   15   27     33:22     11
8   Riudebitlles   15   24     33:31     2
9   Jove Roquetes   15   23     41:25     16
10   St. Cugat Ses.   15   22     32:30     2
11   La Granada   15   14     22:35     -13
12   St. Sadurní At.   15   14     21:35     -14
13   MONTSERRAT   15   14     22:41     -19
14   ANOIA   15   13     24:36     -12
15   CAPELLADES   15   13     24:41     -17
16   Ribes   15   11     22:31     -9
17   FÀTIMA   15   10     21:40     -19
18   Hortonenc   15   10     19:43     -24

  Jornada 13
  Rebrot  -  Calaf   2  :  4
  Garcia Montbui  -  Vista Alegre   0  :  0
  Torre Clar.  -  Vilanoveta   1  :  5
  Ateneu Ig.  -  La Paz   6  :  0
  Pobla Clar.  -  Carme   2  :  2
  PM Tossa  -  Montbui   5  :  1
  Tous  -  Piràmides   5  :  1
   Jornada 14
   Vista Alegre  -  Rebrot   _  :  _
   Carme  -  Garcia Montbui   _  :  _
   Calaf  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   La Paz  -  Jorba   _  :  _
   Montbui  -  Torre Clar.   _  :  _
   Piràmides  -  PM Tossa   _  :  _
   Pobla Clar.  -  Vilanoveta   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Garcia Montbui   12   29     33:15     18
2   PM Tossa   13   28     44:26     18
3   Carme   12   26     54:15     39
4   Rebrot   12   25     49:29     20
5   Calaf   12   23     49:20     29
6   Ateneu Ig.   12   23     44:18     26
7   Vilanoveta   11   23     29:17     12
8   Pobla Clar.   12   20     43:29     14
9   Vista Alegre   12   20     24:28     -4
10   Jorba   12   13     36:39     -3
11   Tous   12   10     19:25     -6
12   Torre Clar.   12   8     12:49     -37
13   Montbui   12   7     25:43     -18
14   La Paz   12   3     12:52     -40
15   Piràmides   12   0     12:80     -68

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 13
  Martinenca  -  LA LLACUNA   1  :  4
  Mediona  -  Puigdàlber   11  :  1
  Torrellenc  -  VALLBONA   _  :  _
  Plana Rodona  -  Fontrubí   6  :  2
  Real Unión  -  Espirall   3  :  4
  CABRERA ANOIA  -  St. Sadurní   4  :  0
  Ind. Garraf  -  HOSTALETS P.   _  :  _
  Can Cartró  -  Ràpit Català   1  :  2
  Jornada 14
   Puigdàlber  -  Martinenca   _  :  _
   Espirall  -  Mediona   _  :  _
   LA LLACUNA  -  Plana Rodona   _  :  _
   Fontrubí  -  Can Cartró   _  :  _
   St. Sadurní  -  Torrellenc   _  :  _
   HOSTALETS P.  -  CABRERA ANOIA   _  :  _
   Ràpit Català  -  Ind. Garraf   _  :  _
   Real Unión  -  VALLBONA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ràpit Català   9   20     36:11     25
2   Mediona   9   19     23:12     11
3   Ind. Garraf   9   19     19:11     8
4   Can Cartró   9   19     23:17     6
5   HOSTALETS P.   9   18     38:13     25
6   Espirall   9   18     26:15     11
7   Torrellenc   9   14     28:16     12
8   Plana Rodona   8   12     20:15     5
9   St. Sadurní   7   11     23:13     10
10   Martinenca   9   10     18:18     0
11   VALLBONA   9   9     20:30     -10
12   CABRERA ANOIA   8   8     18:24     -6
13   Real Unión   7   7     13:11     2
14   Fontrubí   8   3     7:35     -28
15   LA LLACUNA   6   1     5:24     -19
16   Puigdàlber   9   0     4:56     -52

futbol 4A CATALANA G10

Alex Borbalas, sotscampió de 
Catalunya d’Open 125

ment satisfet amb la meva ac-
tuació, tant a la semifinal com 
a la final. El que no he pogut 
evitar és el nerviosisme propi 
de saber que és un campionat 
limitat a tant sols cinc proves i 

qualsevol errada pot posar en 
perill la lluita pel títol”.
La segona prova puntuable es 
disputarà al Palau Sant Jordi 
el segon diumenge del proper 
mes de febrer.

Torna el futbol després de l’aturada nadalenca
IGUALADA / LA VEU

Aquest cap de setmana torna 
el futbol a les categories terri-
torials catalanes -i en el futbol 
base- després de l’aturada na-
dalenca. 
A primera catalana, el CF Igua-
lada jugarà al camp del Vilade-
cans, amb la intenció posada 
en superar el cinquè classificat 
a domicili, i així tenir opcions 
per situar-se en segona posi-
ció del grup segon. Els iguala-
dins estan fent una temporada 
molt bona, i, de continuar així, 
poden tenir moltes possibilitats 
de jugar-se l’ascens a Tercera 
Divisió.
A tercera, el San Mauro va di-
recte cap a l’ascens. Amb nou 
punts d’avantatge sobre el 
segon classificat, els mauris-
tes viatgen demà al camp de 
l’Òdena, un derbi d’allò més 
atractiu tenint en compte que 
són els dos millors equips de 
la comarca de la categoria. La 
resta d’equips de la comarca 
juguen tots fora, i tots ells són 
molt a prop de la zona de des-
cens. 
A quarta, Garcia Montbui i PM 
Tossa de Montbui copen les 
dues primeres posicions, fent 
valer les previsions que ja hi 
havia per aquests dos equips 
en iniciar-se la temporada. Es-
pecial atenció al Carme-Garcia 
Montbui del proper diumenge, 
que pot deixar molt més clar el 
capdemunt de la classificació 
quan queden poques jornades 
per acabar la primera volta.

IGUALADA / LA VEU

L’anoienc Alex Borbalas, s’ha 
proclamat la passada tempo-
rada sotscampió de Catalu-

nya de la categoria Open 125, 
empatat a punts amb el primer 
classificat.

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.

2
VS

LICEU

Am
ad

or Solà Rodríguez    d’Igualada

diumenge 13 de gener de  2013 a les 12:30



LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

El passats dies 29 i 30 de de-
sembre va tenir lloc al Pavelló 
Municipal de la Torre de Clara-
munt el primer Trofeu de Nadal 
de Futbol- Sala organitzat per 
Events Esportius Infinity. 
El torneig comptava amb 
equips de futbol-sala federats 
de les comarques de l’Anoia i 
Baix Llobregat, es va a dur a 
terme quatre categories, Pre-
benjami, Benjamí, Sènior Fe-
mení i Sènior Masculí.
Els equips participants en cate-
goria Prebenjami eren: Espar-
reguera c.f.s, Assoc. Esp. Mar-
torell, U.E. La Torre i Events 
Infinity. El guanyador d’aques-
ta categoria va ser Asso. Esp. 
Martorell que es va imposar a 
la final al Esparraguera CFS.
A la categoria Benjamí van 
participar l’Abrera F.S, E. Bruc, 
Alta Segarra, i Assoc. Esp. 
Martorell, el guanyador va ser 
Assoc Esp. Martorell que es va 
imposar a la final al’Esp. Bruc.

Disputat el primer torneig de Nadal 
de futbol sala de la Torre de Claramunt

D E  L ’ A N O I A
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Equips locals en el torneig.

Amb el Sènior Femení hi par-
ticiparem dos equips de Calaf, 
UE La Torre i Gampert Sport 
de Masquefa, sent aquest ul-
tim el guanyador del torneig en 
guanyar a l’equip de la U.E. La 
Torre.
I a la categoria Sènior Masculí 
hi van jugar els equips U. E. La 
Torre, F. S. Sant Sadurní, Piera 
“Andalús” i Gamper Sport de 
Masquefa sent aquest barrer 
el guanyador del torneig en im-
posar-se a la final al F. S.  Sant 

Sadurní.
Destacar la gran afluència de 
públic que hi va haver durant 
els dos dies  i el gran nivell de 
futbol sala que es va veure a 
la pista. Cal destacar la bona 
organització que hi va ha-
ver durant el torneig per part 
d’Events Esportius Infinity. Tal 
ha estat l’èxit que ja esta en 
marxa la propera edició del 
torneig de Nadal del 2013.

IGUALADA / LA VEU

L’equip de la botiga de mate-
rial tècnic de muntanya X-AVI 
Tot Muntanya, després d’haver 
organitzat i gestionat diferents 
activitats del món de curses 
de muntanya, activitats per a 
nens, cursets de formació... 
i haver comprovat la respos-
ta dels participants i espòn-
sors, s’ha decidit a seguir amb 
aquest nou repte organitzatiu.
El 2012 ja es van estrenar 
amb la lliga del Yeti de l’Anoia 
amb èxit organitzant diverses 
curses de muntanya i el grau 
de satisfacció de participants i 
col·laboradors sempre ha estat 
positiu.
El projecte de cara al 2013 
consisteix a organitzar, a la co-
marca de l’Anoia altre cop, un 
campionat de diverses curses 
de muntanya, amb el repte de 
doblar els participants de cada 
cursa i ser un dels primers or-
ganitzadors que posaran els 
preus més barats sense abai-
xar la qualitat del producte per 
als participants.
Hi ha dues novetats, la primera 
seria d’aquest any serà intro-
duir col·laboradors titulats en 
INEF per a fer activitats amb 
els nens de la cursa mentre els 
pares corren. A més, els nens 
de la comarca que vinguin a vi-
sitar la cursa també hi podran 
participar. I els pares podran 
esmorzar per 2 euros i gaudir 
de les parades d’exposició de 
productes de la comarca. La 
segona novetat seria el Pack 
del Yet. En formalitzar la pre-
inscripció  del pack yeti de la 
Lliga Yeti de l’Anoia 2013, hau-
reu d’abonar 40€ que us do-
naran dret a rebre la samarreta 
i la tassa especials de la Lliga 

Obertes les inscripcions de la 
II Lliga el Yeti de l’Anoia

obsequi de l’organitzador i a 
inscriure-us a les curses amb 
un preu de 10€ per cursa. 

Cursa Hivernal de l’Espelt
El primer circuit de la cursa tin-
drà 15,5 km i un desnivell de 
785 metres positius. El segon 
circuit tindrà 6,90 km i un des-
nivell de 256 positius, i la cami-
nada popular podrà transcórrer 
per qualsevol dels dos circuits. 
A tots els participants a l’arri-
bada se’ls farà el lliurament de 
provisions i un regal de record, 
juntament amb d’altres regals 
dins la bossa d’obsequis. Tam-
bé hi haurà sorteigs i altres 
sorpreses de l’organitzador i 
productes de la comarca. Cal 
dir que només el primer circuit 
serà puntuable per a la Lliga El 
Yeti de l’Anoia.
Hi haurà premis en metàl·lic 
o bé en forma de vals per als 
corredors del primer circuit 
amb un valor de 30 euros per 
al guanyador absolut, 20 euros 
per al segon, i 10 euros per al 
tercer absolut, més és clar re-
gals de la comarca i regals de 
l’espònsor.
Més informació  a http://www.x-
avi.cat/curses

Participants a la primera edició.

Atletes del CAI van participar a la cursa 
de Sant Silvestre de Barcelona
IGNASI COSTA / LA VEU

Un grup de 17 atletes del Cub 
Atlètic Igualada Petromiralles 
van participar el 31 de desem-
bre en la 8a. edició de la Cur-
sa dels Nassos barcelonesa, 
que es va dur a terme el darrer 
dia de l’any en un recorregut 
de 10 km. pels carrers de la 
Vila Olímpica barcelonina.  La 
cursa va comptar amb la par-
ticipació de 9.316 atletes clas-
sificats, nou rècord de partici-
pació de la prova barcelonina.
El millor classificat dels atletes 
del CAI Petromiralles va ser 
Roger Vila, en una molt des-
tacada 21a. posició general, 
amb 31m. 31seg., seguit de 
Carles Riba, 63è. amb 33m. i 
34 seg..
El guanyador va ser l’atleta 
internacional Carles Castillejo 
(Adidas), amb un registre de 
28m. 29seg., i en femenines 
es va imposar Lidia Rodríguez 
(At. Santutxu), 53a. gral. amb 

33m. 19 seg.
Hi participaren un total de 17 
atletes del C.A.Igualada Pe-
tromiralles, amb les següents 
classificacions i registres:
21è. Roger Vila  31’31”  
63è. Carles Riba 33’34”
146è. Daniel Baraldés  35’00”
163è. Daniel Segura 35’15”
186è. Josep Martínez  35’40”
1.480è. Santi Navarro 42’16”
2.773è. Joan Llopart  45’41”

2.833è. Joan Noguera 45’48”
2.841è. F. Castellano 45’49”
2.925è. Ricard Solé 46’02”
4.774a.  Mar Franco 50’00”
4.933a. Susanna Llopart 
50’28”
4.989a.  Gemma Mir 50’36”
5.086è. Ramón Prat 50’52”
6.055è. Jordi Pineda 53’30”
6.059a. Elisabet Valero 53’30”
6.125a. Noelia Chordà  53’41”

La cursa va ser molt participada.



IGUALADA / LA VEU

La setmana passada, el CPP 
Igualada CTAI va participar al 
Campionat de Catalunya per 
comarques. El conjunt igualadí 
format per Albert Kenji Matsuo-
ka i Francesc Masip va prendre 
part a la competició celebrada 
a Barcelona en les modalitats 
d’equips i individual.
En l’apartat d’equips, els de 
l’Anoia no van superar la fase 
de grups ja que no van poder 
guanyar cap partit al seu grup. 
Els joves igualadins van per-
dre per 1-3 davant del CTT 

El CPP Igualada CTAI, al 
campionat per comarques
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DIVENDRES
11 de gener de 2013 33WWW.VEUANOIA.CATEsports  

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

Torroella de Montgrí, que es 
proclamaria campió, per 0-3 
davant del CTT Mollerussa i 
per 2-3 davant del CTT Olesa.
En la vessant individual, Albert 
Kenji Matsuoka va caure eli-
minat als setzens de final en 
perdre davant de Joan Redón 
(Badalona) per 2-3 després 
d’haver superat a David Ca-
siñol (Figueres) per 3-2 a la 
primera ronda. Francesc Ma-
sip, per la seva banda, es va 
veure superat per Lluís Duran 
(Vendrell) per 3-2 a la primera 
ronda.

IGUALADA / LA VEU

Just la nit abans de Reis, hi 
va haver partit amistós entre 
els júniors del club més algun 
reforç de Lleida i l’equip d’es-
quaix del exclusiu ETON Colle-
ge del sud de Londres. Aquest 
college és un antiquíssim inter-
nat i d’allà, surten molts univer-
sitaris que més tard estudien a 
les prestigioses universitats 

Els júniors de l’Esquaix Igualada 
derroten un equip anglès

d’Oxford o Cambridge.
El partit, totalment amistós és 
va caracteritzar per el excel-
lent ambient i bon rotllo espor-
tiu. El resultat, tot i ser el de 
menys, és va decantar a favor 
dels nostres per 24 jocs a 19 
amb els següents parcials:
Bernat Jaume-Alex Ilcthev 
3-0, Martí Tarragona-Jak An-
tony 2-3,  Joel Jaume-William 

Ruston 3-2, David Aguilar-Ed 
Crookenden 3-1, Lluís Es-
querda-Paul Hess 3-1, Marta 
Latorre-Leo Calyton 3-0, Joan 
A. Pallejà-Arran Maitala 2-3, 
Alex Solà-Guy Wrigglesworth 
1-3, César Vives-Max Botsford 
2-3 i C. Vives-James Watt 2-3.
El proper mes de març, repe-
tim amb un grup de 8 noies del 
ETON College de Sudàfrica

Igualadins i anglesos van celebrar un partit amistós.

IGNASI COSTA / LA VEU

Aquest proper dissabte a la tar-
da, els equips masculí i femení 
de categoria Sub-20 del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles 
participaran, a la pista coberta 
de Catalunya de Sabadell, al 
Campionat de Catalunya de 
Clubs Sub-20 “indoor”.
Aquesta competició, en la 
que hi prendran part els dotze 
clubs capdavanters de l’atletis-

El CAI Petromiralles, al campionat català sub-20 “indoor” de Sabadell

me català masculí i femení de 
la categoria, i a la que els dos 
conjunts del CAI han accedit 
mitjançant els seus quarts 
llocs respectius del 2012, inici-
arà els Campionats per equips 
d’aquest 2013, que continua-
ran la propera setmana amb 
els Campionats catalans ab-
soluts A, amb la participació 
dels 2 equips absoluts del C.A. 
Igualada Petromiralles.  

En el doble programa de pro-
ves masculí i femení del Cam-
pionat de Catalunya Sub-20 
previst per dissabte a la tarda 
a partir de les 16,00 hores, hi 
participaran els següents con-
junts:
En masculins:  A.A. Catalunya 
- ISS-Hospitalet - F.C. Barcelo-
na - C.A. Igualada - J.A. Saba-
dell - Cornellà Atl. - Lleida U.A. 
- C.E. Universitari - C.A. Mon-

tornés - C.A. Vic - C.A. Gavà i 
Girona Costa Brava.  
En femenines: F.C. Barcelona 
- A.A. Catalunya - ISS-Hospi-
talet - C.A. Igualada - Avinent 
Manresa  - J.A. Sabadell - Cor-
nellà Atl. - U.A. Terrassa - Gi-
rona Costa Brava - C.A. Vic 
- C.E. Universitari i C.A. Mon-
tornès.  
Els joves conjunts masculí i fe-
mení del CAI, hauràn de lluitar 

novament enfront dels grans 
conjunts catalans d’aquesta 
categoria, intentant assolir la 
millor classificació possible. 
Serà també aquesta la prime-
ra competició atlètica de nivell 
destacat de l’any 2013, en el 
que esperem que els nostres 
atletes repeteixin com a mínim 
els bons resultats assolits l’any 
passat.

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



Igualada gaudirà de molt bon teatre durant aquest 
primer semestre de l’any
Espectacles de gran èxit • "Cyrano de Bergerac", "Oleanna" i "El nom" són algunes de les propostes que es podran 
veure al Teatre Municipal l'Ateneu

TEATRE / LA VEU

La programació estable del Te-
atre Municipal l’Ateneu d’Igua-
lada permetrà gaudir, durant el 
primer semestre de l’any, de 
grans espectacles que vénen 
precedits pel seu èxit de públic 
i crítica. El proper dissabte 19 
de gener, a les 10 del vespre, 
s’inicia la temporada de teatre, 
música i dansa amb Oleanna, 
una de les obres més intenses 
i controvertides del repertori de 
David Mamet. L’actualitat de la 
peça rau en com ens submer-
geix en el món de la docència 
per mostrar-nos el vincle afec-
tiu que sorgeix entre un pro-
fessor i una alumna i la relació 
de poder que se’n deriva. Però 
Oleanna tracta altres temes, 
com són l’assetjament sexual 
o laboral, la hipocresia del llen-
guatge políticament correcte, i, 
sobretot, la gran dificultat de 
l’ésser humà per comunicar-
se. Ramon Madaula i Carlona 
Olcina fan una lliçó d’interpre-
tació magistral i amb un exte-
nuant domini del joc escènic. 
David Selvas els dirigeix de 
manera excel·lent.
Cyrano de Bergerac és, des 
de fa més de 25 anys, un dels 
referents del teatre. Cyrano és 
un gran home, divertit, engi-
nyós, valent, intel·ligentíssim. 
És poeta, és fort i, fins i tot, 
podria ser atractiu, si no fos 
pel nas gros que li dóna un 
aspecte repulsiu. El viatge que 
Cyrano ens mostra, a través 
del seu interior ple d’amor i 
de poesia, moments brillants 
de teatre i de tendresa infinita. 
Una obra senzillament apas-
sionant i una potentíssima in-
terpretació de Pere Arquillué. 
El nom, de la seva banda, es 
va estrenar amb molt èxit a 
París l’any 2010. Jordi Galce-
ran, l’autor de l’aplaudida obra 
El mètode Grönholm n’ha fet 
la versió catalana que ha di-
rigit el popular Joel Joan, que 
també la protagonitza exhibint 
un histrionisme abassegador 
i absolutament magnètic. El 
dissabte 23 de març, a les 10 
del vespre, arribarà a l’Ateneu 
precedida de l’èxit obtingut al 

Teatre Goya Codorniu. En Vi-
cenç és a punt de ser pare per 
primera vegada als quaranta 
anys i quan li pregunten si ja 
ha escollit un nom pel nen, la 
seva resposta deixa tothom 
bocabadat.
Per celebrar el Dia Internaci-
onal de la Dansa, CobosMika 
oferirà Tango, el diumenge 28 
d’abril, a les 7. Un espectacle 

deportat, i Antonieta, la seva 
veïna, una mare de família 
exemplar que és rebaixada a 
servent de la família i engen-
dradora de fills, durant la visita 
a Espanya d’un dels més alts 
jerarques del règim nazi, Hein-
rich Himmler, el 20 d’octubre 
de 1940.

Músiques de butxaca
Conjuntament amb l’Ateneu 
Igualadí, s’organitza novament 
el cicle de concerts de petit 
format Músiques de butxaca. 
El dia 1 de març. Cece Gian-
notti, inspirant-se en Harry 
Houdini, presenta el seu nou 
treball d’estudi on barreja can-
çons pop amb atmosferes i 
improvisacions de tall jazzístic. 
Divendres, 5 d’abril, torn per 
Joana Serrat Duet, una can-
tant i compositora folk-indie 
que canta en anglès i català, 
presentant el seu tercer tre-
ball, The Relief Sessions. Amb 
Cançons de nosaltres i el món 
els cantautors Cesk Freixas i 
Miquel Abras s’uneixen en un 
espectacle on repassen aque-
lles cançons que han esdevin-
gut “himmes” per a la nostra 
societat, divendres 3 de maig. 
Finalment, el 7 de juny arriba 
un concert que commemorarà 
el centenari del naixement de 
Salvador Espriu. Verdcel li fa 
un homenatge a través del seu 
darrer treball ÒrbiteSpriu.

La Xarxa porta teatre infantil 
els diumenges al migdia
El dia 20 de gener, a les 6, 
L’Estaquirot presenta Els tres 
óssos, una recreació del conte 
de La rínxols d’or amb titelles. 
Diumenge, 3 de febrer, Campi 
qui pugui oferirà la seva versió 
d’El Gat amb botes, on l’as-
túcia d’un gat farà que el seu 
amo arribi a ser marquès. El 
circ arribarà el 17 de febrer de 
la mà de Mumusic Circus i el 
seu guardonat Merci bien, es-
collit per votació popular com 
el millor espectacle de La Mos-
tra 2010. Rucs o la maledicció 
del bruixot és una comèdia 
de La Pera Llimonera per diu-
menge 3 de març en el qual 

dos joglars medievals inter-
preten múltiples personatges, 
utilitzant el llenguatge de la 
màscara, el clown i els bufons. 
Xip Xap portarà una nova ver-
sió del conegut conte El vestit 
nou de l’emperador, diumenge 
17 de marc. Les entrades es 
venen la vigília de cada repre-
sentació, de 19 a 20h, i una 
hora abans de l’inici al vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí.

Venda d’abonaments i en-
trades
Els abonaments, que per-
meten presenciar quatre 
espectacles per 50 euros, 
es poden adquirir presenci-
alment i per telèfon al Punt 
de Difusió Cultural i Turís-
tica (Plaça de la Creu, 93 
801 91 16) de dimecres 9 a 
divendres 11 de gener, de 
19 a 21h, i dissabte 12 i diu-
menge 13 de gener, d’11 a 
14h i de 18 a 21h. A partir 
d’aquesta data l’abonament 
estarà condicionat a la dis-
ponibilitat de seients. El pa-
gament de es farà en efec-
tiu el dia de la recollida i es 
reservarà fins a 30 minuts 
abans de l’inici del primer 
espectacle abonat. A partir 
d’aquest moment, diumen-
ge 13 de gener, es comen-
çaran a vendre les entrades. 
Dilluns, 14 de gener, esta-
ran disponibles al servei de 
venda de Telentrada.

Espectacles del Teatre de 
l’Aurora en abonament
Hi haurà tres espectacles 
del Teatre de l’Aurora que 
formen part també de l’abo-
nament del Teatre Municipal 
l’Ateneu. Acorar amb repre-
sentacions els dies 1, 2 i 3 
de febrer. La companyia La 
Planeta presenta Fa una 
mica de soroll els dies 9 i 10 
de març. I els dies 19, 20 i 
21 d’abril, el Teatre de Po-
nent presentarà Laura a la 
ciutat dels sants.

Abonaments i 
entrades

de dansa contemporània i mú-
sica en directe que transporta 
a l’apassionat i apassionant 
imaginari d’Astor Piazzolla. 
Des de València arriba la com-
panyia La Pavana, dissabte 11 
de maig a les 22h, amb Una 
jornada particular, d’Ettore 
Scola. L’obra narra la commo-
vedora trobada de Gabriel, un 
locutor de ràdio a punt de ser 

“Cyrano de Bergerac” amb Pere Arquillué

“El nom” amb Joel Joan

“Oleanna” amb Ramon Madaula i Carlona Olcina
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L’Aurora presenta la seva 
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“Els reptes del nan trapella” al Mu-
seu Comarcal
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ACORAR
El Teatre de l’Aurora porta a 
Igualada un dels grans èxits 
de la cartellera catalana ac-
tual. Es tracta d’Acorar, dels 
mallorquins Produccions de 
Ferro.
Més de 10.000 espectadors 
ja han gaudit d’aquest pre-
miat espectacle en què en 
una extraordinària interpretació Toni Gomila, a partir d’un fet 
casolà com és la matança del porc a Mallorca, ofereix una 
reflexió sobre la identitat col·lectiva dels pobles. La podrem 
veure l’1, 2 i 3 de febrer.

IGUALADA / LA VEU

El Teatre de l’Aurora inicia 
aquest cap de setmana una 
nova Programació d’Hivern 
marcada, una vegada més, 
per la qualitat, professionalitat 
i diversitat de les set propostes 
teatrals que es podran veu-
re entre els mesos de gener i 
març, i per dos projectes en-
degats per la sala independent 
igualadina: la posada en funci-
onament del servei d’entrades 
per internet i la primera pro-
ducció pròpia d’un espectacle 
per adults del Teatre de l’Au-
rora: Olor de gas, un projecte 
100% igualadí amb Joan Va-
lentí, Pep Elias i Marc Hervàs,
entre d’altres.
Òscar Balcells, director del Te-
atre de l’Aurora, ha destacat 
“la diversitat, qualitat i profes-
sionalitat” dels set espectacles 
que configuren la programació 
de la temporada “ja que, tot i 
la que està caient, els espec-
tadors confien en el Teatre de 
l’Aurora i nosaltres volem sa-
tisfer les seves expectatives.”

“Jo no sabria destacar un es-
pectacle”, ha afegit Balcells, 
remarcant “que són unes peti-
tes perles teatrals, de qualitat 
contrastada. Hem preparat un 
menú atractiu i divers, amb una 
oferta prou variada perquè tot-
hom pugui trobar alguna pro-
posta al seu gust”. En aquesta 
nova programació el Teatre de 
l’Aurora vol continuar amb la 
línia ascendent de públic de 
les darreres programacions. 
“Malgrat la crisi, darrerament 
seguim una tendència a l’alça, 
tant pel que fa pel al nombre 
d’espectadors com al percen-
tatge d’ocupació. Si aconse-
guim programar espectacles 
de qualitat com els d’aquesta 
programació, esperem que la 
gent respongui”, ha manifestat
Balcells.

Un nou servei per a l’espec-
tador: venda d’entrades per 
internet
Des d’aquesta nova programa-
ció, el Teatre de l’Aurora posa 
en funcionament un nou servei 

adreçat als espectadors: la 
venda d’entrades per internet. 
Un sistema que permet com-
prar les entrades de tota la 
programació de la temporada 
gaudint d’una sèrie d’avantat-
ges: els espectadors podran 
comprar les entrades còmoda-
ment des de casa, les 24 ho-
res del dia, estalviant-se cues 
i podent escollir el seu seient, 
entre d’altres facilitats. Òscar 
Balcells ha manifestat que 
amb aquest nou servei “hem 
fet un pas endavant important 
en el nostre objectiu de fer més 
accessible la cultura i el teatre 
a la gent”. En aquest sentit, el 
director del teatre igualadí ha 
remarcat “que aquest servei té 
un cost, que no carregarem a 
l’espectador, que no haurà de 
pagar cap comissió ni cap re-
càrrec sinó que ho assumirà el 
Teatre de l’Aurora. Volem que 
el teatre sigui accessible per a 
tothom, no volem que el cost 
de l’entrada sigui una barrera 
per venir al teatre”.

Nova Programació d’Hivern 
del Teatre de l’Aurora

OLOR DE GAS
L’estrena d’Olor de gas (15, 
16 i 17 de febrer) és una al-
tra de les fites destacades 
d’aquesta programació. Olor 
de gas és l’adaptació teatral 
de la novel·la homònima de 
l’escriptor Pep Elias (Premi 
Novel·la Breu Ciutat de Mo-
llerussa 2010, Pagès Edi-
tors), interpretada per Joan Valentí sota la direcció de Marc 
Hervàs, tots ells d’Igualada. La primera producció de teatre 
per adults del Teatre de l’Aurora ens presenta, en una po-
sada en escena sorprenent, la història del primer home que 
viatja a Mart per quedar-s’hi. Una distreta crònica marciana, 
amb poca ciència i molta ficció, que esdevé, sobretot, el tes-
timoni d’un home incapaç de rendir-se en el seu viatge sense 
retorn a la recerca de la felicitat.

FA UNA MICA DE SOROLL
El mes de març podrem veu-
re a la sala independent igua-
ladina dues de les propostes 
de teatre de petit format més 
destacades de les cartelleres 
catalanes. El 9 i 10 de març 
la Cia. La Planeta presenta 
Fa una mica de soroll, un th-
riller amb tocs de comèdia, de 
la dramaturga argentina Romina Paula, qui es va basar en 
el conte La intrusa de Borges per crear un espectacle d’una 
qualitat hipnòtica que enganxa l’espectador i el mantindrà en 
tensió fins al final.

CARMELA, LILI, AMANDA
En aquesta línia, el 15, 16 i 
17 de març podrem veure 
una de les millors propostes 
de teatre musical de petit 
format que es fa al nostre 
país. Es tracta de Carmela, 
Lilí, Amanda, de Marlia Te-
atre, un collage d’històries, 
imatges i cançons sobre tres dones emblemàtiques que re-
presenten tres guerres del segle passat i que simbolitzen la 
dona lluitadora d’avui.

CONTES PER ADULTS
Finalment, la sessió de con-
tes per adults d’aquesta tem-
porada serà protagonitzada 
per Martha Escudero. El 21 
de febrer, aquesta cèlebre 
narradora explicarà a la Sala 
Les Golfes del Teatre de 
l’Aurora un seguit d’històries 
i cançons sobre les diferents 
facetes de l’amor, amb una mica d’humor i ironia, sota el títol 
Cuando te hablen de amor.

TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora arrenca 
la nova Temporada d’Hivern 
2013 amb Red Pontiac, una 
àcida comèdia de Pere Riera, 
finalista del Primer Torneig de 
Dramatúriga Catalana del Fes-
tival Temporada Alta 2011.
Posant contra les cordes el 
retrat de la mare perfecta, 
Red Pontiac planteja qüesti-
ons com si un fill és per tota la 
vida, si l’amor d’una mare és 
incondicional, què no faria una 
mare per un fill, o, què estaria 
disposada a fer una mare pel 
seu fill, o, fins i tot, què seria 
del tot inimaginable que una 
mare arribés a fer pel seu fill… 
A Red Pontiac assistim a la 
discussió entre dues amigues 
que sorgeix per aclarir quina 
d’elles té el fill més llest, sen-
se saber que acabaran con-
fessant secrets indignes d’una 

mare “perfecta”. Una compe-
tència que mica en mica s’ani-
rà desvirtuant per acabar en un 
conflicte molt més pronunciat. 
Míriam Iscla (ex-T de Teatre) i 
Cristina Cervià, porten al límit 
l’àcida comicitat d’un text fresc 
i punyent.

Funcions
Les representacions de Red 
Pontiac es faran el divendres 

11 i dissabte 12 de gener a les 
22h i el diumenge 13 de gener 
a les 19 h. Les entrades (15 € 
i 11’5 € amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. També es po-
den reservar prèviament tru-
cant al 93 805 00 75 exclusiva-
ment els dimecres i els dijous 
de 18 a 20 h. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

Activitat paral·lela: Trobada 
amb l’equip al finalitzar la 
funció de divendres
Divendres 11 de gener, al fina-
litzar la funció de Red Pontiac 
tots els espectadors que ho 
desitgin podran intercanviar 
les seves opinions i formular 
les preguntes a l’equip de l’es-
pectacle.

Aquest cap de setmana, “Red Pontiac”, una 
vibrant comèdia per iniciar la temporada
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CONTES / LA VEU

El nou programa Cultura en 
Família, impulsat per l’Ajun-
tament d’Igualada i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC), 
s’adreça als infants i a les se-
ves famílies i vol acostar la cul-
tura a totes les franges d’edat. 
Les activitats es duen a terme 
els diumenges al matí, i propo-
sen cinema infantil en català, 
contes, teatre, tallers, visites i 
un llarg etcètera. Propostes di-
vertides per fer amb la família i 
que ofereixen la possibilitat de 
compartir coneixements i ex-
periències. La primera activitat 
porta un conte, Els reptes del 
nan trapella, de la mà de Ro-
ger Corominas. Es represen-
tarà aquest diumenge, 13 de 
gener, a les 12h, al Museu de 
la Pell d’Igualada (c/ Dr. Joan 
Mercader s/n). El nan trape-
lla, que havia pres al Roger la 
seva maleta màgica de con-
tes, li ha retornat amb la con-
dició que superi tres reptes. 
Si aconsegueix fer-lo riure un 
altre cop, mai més li tornarà a 
prendre. L’entrada és gratuïta.
El programa Cultura en famí-
lia, que inclou també la pro-
gramació de teatre infantil que 

organitza Xarxa d’Igualada, 
complementa la resta de caps 
de setmana amb propostes 
didàctiques, d’accés lliure i 
gratuït, que tindran lloc majo-
ritàriament al Museu de la Pell 
com a equipament dinàmic i 
generador d’activitats culturals 
a la ciutat.

Cultura en família porta “Els 
reptes del nan trapella” al 
Museu de la pell

IGUALADA / LA VEU

El proper dijous, 17 de gener, 
l’Ajuntament d’Igualada obre 
les inscripcions per les noves 
activitats dels centres cívics de 
la ciutat, el de Fàtima i l’Espai 
Cívic Centre. A les 8h s’obri-
ran les inscripcions on-line, a 
través del web www.igualada.
cat i, per evitar saturacions, 
mitja hora més tard, a les 
8:30h, s’obriran les presen-
cials en aquests dos espais 
municipals. El primer dia les 
inscripcions estan reservades 
als empadronats a Igualada i 
l’endemà s’obriran a la resta 
de municipis.
Per a garantir una bona agilitat 
en el procés es recomana, en 
la mesura del possible, efectu-
ar el procés a través d’Internet. 
Tot i això, vuit persones aten-
dran personalment els inte-
ressats als dos centres cívics 
i quatre més recolliran les peti-
cions per via telefònica.
El tinent d’alcalde d’Acció So-
cial, el republicà Joan Torras, 
avança que “aquest 2013 fem 
una aposta per augmentar 
l’oferta d’aquells cursos amb 
més demanda, especialment 
aquells que fan referència als 
idiomes, la informàtica o les 

xarxes socials, per exemple, i 
també per augmentar l’oferta 
al centre cívic de Fàtima, que 
tindrà fins a quinze cursos més 
que en l’anterior edició”.
Segons Torras, es preveu re-
bre entre 2.400 i 3.000 peti-
cions en aquesta nova oferta 
de cursos, tallers i activitats. 
En aquesta oferta destaquen, 
per exemple, cursos de cuina 
i pastisseria, tallers d’activitat 
física, aeròbic, ioga o pilates, 
cursos d’anglès, català, fran-
cès o alemany, clubs de lec-
tura, tallers de fotografia, ma-

nualitats i patchwork, tallers 
de ball i dansa en diferents 
disciplines o cursos d’iniciació 
a l’ofimàtica, l’informàtica i les 
xarxes socials. En total, més 
de cent cinquanta activitats 
que ja es poden consultar al 
web www.igualada.cat.

S’obren les inscripcions per les noves 
activitats als equipaments cívics de la ciutat

Cursos, tallers i ac-
tivitats de diversos 
àmbits, com la infor-
màtica, els idiomes o 
l’activitat física

Anna Pavlova (Pavlovna, el seu cognom original) va 
néixer el 3 de gener de 1881 a la capital zarista de 
Sant Petersburg. Filla d’una família acomodada, de 
ben petita va manifestar –tal vegada a mercès de les 
nobles i selectes afeccions dels seus progenitors i 
d’un ampli cercle d’amics- un interès inusitat envers 
la dansa, fins a l’extrem de demostrar amb tan sols 
sis anys un talent inigualable en les arts del ballet amb 
un gest que s’endevinava del tot novedós i agosara-
dament transgressor, que l’apartava de les actituds 
rígides i quasi immobilistes de les seves celebrades 
antecessores.
D’ençà els seus orígens, les arts de la Dansa -fins a 
la primeria del 1900- s’havien regit per una estètica i 
una disciplina que condemnava les ballarines a uns 
moviments molt més encotillats. que els dels ballarins, 
des d’un tracte sexista que les obligava a romandre, a 
pesar dels imperatius melòdics i rítmics de la dansa, 
pràcticament estàtiques, gairebé congelades en uns 
passos sense palpitació, sense esperit i sense ànima. 
La màxima expressivitat, el moviment vibrant, l’acció 
dinamitzadora i la més elevada virtuositat del ballet  
-això sí- se sumaven a ser competències reservades 
única i exclusivament als protagonistes masculins, 
perpetuats amb el distintiu de “els grans ballarins”.
Des de la més tendra adolescència, l’Anna Pavlova 
va manifestar una decidida voluntat de lliurar-se ex-
clusivament al món de la dansa, una esfera de l’art 

CARMEL·LA PLANELL
ENTRE NOSALTRES...

La Pavlova
que –ella- bé prou observava no gens generosa amb 
les pròpies dones. I, reconeixent que es tractava d’una 
formació titllada d’elitista, no va escatimar cap esforç 
per a uns estudis de ballet que, en aquell marc esplen-
dorós de la Rússia dels Emperadors, només s’imparti-
en la mundialment famosa Escola Imperial de Ballet de 
Sant Petersburg. A partir d’un venturós 1901, després  
d’unes severes sessions dedicades a la seva forma-
ció artística, va veure en més d’una ocasió realitzat el 
seu anhel de representar moltes seqüències de distin-
tes obres -en diversos assaigs oberts al públic- de tal 
manera que, poc abans del seu esperat debut, era ja 
reconeguda com a una genuïna figura susceptible de 
tota invocació.
Tanmateix, el seu gran debut va ser al Marinsky Teatr, 
amb el ballet de “La filla del Faraó”, que ella sola -lluny 
de tecnicismes i disciplines encarcarades- presentava 
amb una evident i personalíssima innovació d’estil, en 
franca distància amb les tendències del passat. A co-
mençaments del 1907, ja havia escalat el rang impo-
nent de “primera ballarina” amb l’èxit més rotund des-
prés de la seva genial interpretació en una de les més 
pregones obres de Tchaikowsky, “El llac dels Cignes”. 
El 1907, convertida ja en una celebritat, La Pavlova era 
tota una figura a casa seva i un nom honorable més 
enllà de les seves fronteres.
I en un moment en què es reconeix com a una de les 
primeres precursores del nou art del ballet, al costat de 

personatges destacats 
com Diaghilev, Fokin o 
Nijinsky, se sent amb la 
impetuosa necessitat de 
viatjar per a manifestar-se, públicament, la propietà-
ria i l’ambaixadora de les noves directrius d’aquella, la 
seva pròpia creació artística.
La Pavlova, en definitiva, va donar al món de la dansa 
tot aquell moviment que li havia estat tradicionalment 
negat i va esfondrar tots aquells gestos i postures tan 
fixades per a introduir l’exercici de la flexibilitat en allò 
que ella descrivia com a una fantàstica resposta als 
impulsos que es desperten en un cos impetuosament 
emocionat, deixant-se portar en l’escenificació d’una 
successió de melodies per l’abandó de peus, braços i 
mans en la propagació d’ondes o fluïds invisibles que 
és l’art de la Dansa. 
Aquestes noves posicions i actituds de la Dansa, de-
finides en una infinitud de desdibuixats arabescos, es 
concretaven en ella, de manera incomparable, en la 
seva significació més pura que ultrapassava la melo-
dia del cos cap a una espiritualitat que va saber do-
minar irresistiblement al gran públic. Així, doncs, viat-
gera i artista mundialment aclamada, mai no va parar 
d’actuar fins poc abans de la seva mort, ocorreguda 
el mes de gener del 1931, en una habitació d’un luxós 
hotel de La Haya, víctima d’un atac de cor. 

Aquest programa 
proposa nombroses 
activitats gratuïtes 
enfocades al lleure 
familiar
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“Amor i silenci”, nou poemari 
de Marc Freixas
POESIA / LA VEU

El poeta penedesenc Marc 
Freixas ha escrit un nou po-
emari “Amor i silenci”. Amb 
pròleg de l’escriptor capelladí 
Joan Pinyol i portada a càrrec 
del fotògraf igualadí Josep bal-
cells, aquest segon poemari 
de l’autor és com una mena 
de continuació del primer, però 
amb un fil conductor molt més 
definit on els poemes formen 
un tot per esdevenir una so-
lidaritat necessària entre les 
persones i la cultura i els àm-
bits de cadascú.
Per tal de poder editar el lli-
bre, Marc Freixas proposa 
novament el micromecenatge, 
aquesta vegada des de http://
micromecenatge.lacomarca-
ledicions.com, una editorial 
d’Argentona amb més de quin-

ze anys a l’esquena editant lli-
bres. Des del passat 9 de ge-
ner i durant 45 dies tothom qui 
vulgui pot fer les seves apor-
tacions per tal de poder editar 
el llibre.

MÚSICA / LA VEU

Tal com ja estava anunciat, el 
proppassat dissabte, dia 29 
de desembre, tingué lloc el 
concert, solidari amb Càritas, 
de nadales que el duet igua-
ladí Pinyols protagonitzà a la 
Capella de la Mare de Déu de 
Gràcia (al damunt del Portal de 
la Font Major d’Igualada, en-
cara que també se l’anomena 
Portal de Gràcia per la ubica-
ció de la capella fundada per 
la família Serrals).
A causa de la poca cabuda de 
la capella, Pinyols ja va pre-
veure repetir el mateix concert 
a ¾ de 9 del vespre. I, de fet, 
va ser un gran encert, ja que 
mitja hora abans de començar 
el primer, l’espai era ple de 
gom a gom, escales incloses. 
Així, amb els dos torns, tothom 
en va poder gaudir còmoda-
ment assegut.
Inesperadament i tot a les fos-
ques, excepte una imatge de 
l’Infant, Pinyols es presentaren 
amb uns fanalets de llum tot 

recreant una cançó de bressol; 
cançó que provocà emoció, 
sentiment, silenci i meditació al 
públic assistent. A partir de lla-
vors, la Ita i la M. Teresa Oliva 
(Pinyols) convidaren els pre-
sents a participar d’una sèrie 
de nadales de diferents estils 
(tradicional-clàssic, folk, rock) 
i autors (europeus, americans, 
catalans, igualadins), combi-
nant llum i música.

El resultat fou, en ambdós ca-
sos, d’ovació total, clamorosa 
i joiosa, que s’encomanà en 
l’esperit dels oients, per tal 
com ho manifestaren al mar-
xar. Una iniciativa de Pinyols 
que bé estaria d’anar-se repe-
tint en edicions posteriors. Ini-
ciativa que, d’altra banda, era 
de compromís solidari a favor 
de Càritas, per qui s’acaptaren 
un total de 326,08 €

Pinyols es compromet solidàriament amb un 
ovacionat concert

CULTURA / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igua-
lada, que depèn de l’Institut 
Municipal de Cultura, tanca 
el mes de desembre amb la 
satisfacció d’haver organitzat 
activitats amb una bona parti-
cipació.
Una de les activitats més des-
tacades va ser la xerrada amb 
l’escriptor català Eduard Màr-
quez, que es va dur a terme 
el dimarts 18 de desembre. La 
visita de Màrquez s’emmarca-
va dins el pla de foment de la 

lectura digital entre els lectors 
dels bibliobusos de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals de 
la Diputació de Barcelona. Els 
clubs de lectura, del bibliobús 
Montserrat que cobreix la zona 
de l’Anoia i del bibliobús Mon-
tau del Penedès, havien llegit 
la darrera obra de Màrquez, 
L’últim dia abans de demà, en 
format electrònic i van trobar-
se amb l’autor per intercanviar 
impressions. Durant la xerra-
da, que era oberta a tothom, 
Màrquez va explicar d’una ma-

nera molt clara i amena el pro-
cés creatiu del llibre, pel qual 
va necessitar cinc anys. L’au-
tor és un gran comunicador, 
que va fer passar una bona 
estona al públic assistent i no 
va dubtar a respondre les pre-
guntes i els dubtes que li van 
plantejar els seus lectors.
D’altra banda, el taller d’au-
ques de la il·lustradora igua-
ladina Mimi Munné va satisfer 
als més menuts de la casa. El 
dissabte abans de Nadal al 
matí, es van aplegar un bon 
grup de nens i nenes a la sala 
infantil per deixar volar la seva 
imaginació i fer auques nada-
lenques. Els més atrevits van 
crear els seu propis rodolins i 
dibuixos, mentre que la resta 
van dibuixar les escenes a par-
tir dels versos proposats.
Finalment, us recordem que 
fins al 15 de gener encara po-

deu visitar les exposicions de 
la Biblioteca. A la sala d’expo-
sicions les Auques XL us faran 
passar una bona estona llegint 

rodolins. Al vestíbul, Els Reis: 
20 auques del segle XX, us 
recordaran un dels dies més 
màgics de la vida igualadina.

La Biblioteca tanca les activitats de les festes nadalenques 
amb èxit de participació

Xerrada amb l’escriptor Eduard Màrquez

Els nens i les nenes van poder fer un taller d’auques
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MÚSICA / LA VEU

El dimarts dia 1 de gener la 
Coral de Santa Maria va parti-
cipar en els cants de la missa 
de Cap d’Any a les 12 del mig-
dia a la basílica. Comptà amb 
l’acompanyament a l’orgue de 
Lluís Victori i amb Antoni M. 
Prat com a monitor dels cants 
del poble. Se celebrava la fes-
ta de Santa Maria Mare de 
Déu i la Jornada Mundial de la 
Pau, a la que va fer referència, 
Mn. Josep Massana, que pre-
sidí la celebració: «L’Església 
ens convida a celebrar la pau, 
a unir esforços per millorar el 
món», comentà en l’homilia.
Coni Torrents va dirigir els 
cants de la Coral, que s’inici-
aren amb Honor i glòria d’A. 
Martorell i acabaren amb 
l’Himne del mil·lenari de V. Mi-
serachs. A l’ofertori s’interpretà 
Laudate Dominum, de V. Mise-
rachs.
També el diumenge 30 de de-
sembre la Coral de Santa Ma-
ria solemnitzà a l’església de la 
Soledat la festa de la Sagrada 
Família, organitzada per la Vi-
sita Domiciliària de la parrò-

quia. El celebrant, Mn. Josep 
Massana, es referí en la refle-
xió homilètica a la difícil con-
vivència familiar dels temps 
actuals, en els que cal donar 
preferència a l’atenció als fills 
i a la necessitat de recuperar 
els valors que hem adquirit en 
el contacte familiar.
La Coral sota la direcció de 
Coni Torrents oferí el tradicio-
nal cant a la Sagrada Família 
de Mn. L. Romeu, interpretant 
a l’ofertori la Pregària a taula 

d’H. Schütz i a la comunió Al-
ca’t ja, Jerusalem de D. Julien. 
Actuà de salmista Rafi Pérez. 
S’acabà amb la nadala Déu 
ha nascut en una establia, 
de F. Vila. En aquesta ocasió 
l’acompanyament a l’orgue fou 
a càrrec d’Isidre Solé S.
Després els membres de la 
Coral i els familiars acompa-
nyants es reuniren en un ani-
mat aperitiu que va acabar 
amb una simpàtica marató de 
nadales.

La Coral de Sta. Maria comença el 2013 cantant

Detall de la Coral, a la basílica. (Foto: Jaume Vila)

Concert de Reis dels Verdums
MÚSICA / LA VEU

S’acaben les vacances de Na-
dal i com es tradicional la Coral 
Infantil ‘Els Verdums’ acomia-
den les festes amb el tradicio-
nal Concert de Reis. Enguany 
tindrà lloc el proper dissabte 
12 de gener a 2/4 de 7 de la 
tarda al Teatre Municipal de 
l’Ateneu.
Els cantaires, que porten tot un 
trimestre preparant el repertori 
oferiran peces que combina-
ran nadales, cançons tradici-
onals i cançons acompanya-
des amb instruments orff. Per 
altra banda, a la segona part 
del concert tots els nens de la 
coral pujaran a l’escenari per 
oferir la cantata L’home de ge-
bre composta per Manel Oltra 

i amb  la lletra de Joan Puig, 
acompanyada instrumental-
ment, amb narradors i perso-
natges i amb una decorat a 
càrrec dels alumnes del Gas-
par Camps.
Recordem que amb el concert 
de Reis i la fi del primer trimes-
tre es canvieN el repertori, i per 
això tornem a obrir inscripcions 
per tots aquells que no us vau 
poder apuntar al setembre. 
Ens trobareu cada dissabte de 
4 a 6 de la tarda a l’Escola de 
Música d’Igualada, per cantar 
i fer totes les activitats pro-
gramades fins a final de curs! 
També podeu enviar un correu 
a coralelsverdums@hotmail.
com o trucant al 639010631. 
Us hi esperem a tots!

En una època de fatalitats, guerres, fams monstruoses, en què la pròpia 
naturalesa engolia a milers de fanàtics devots; la llarga llista d’emperadors 
mogols, dèspotes, que vivien delerosos anhels d'eternitat, et porta –estran-
yament- a obrir les pàgines d’un particular conte de fades... 
Hi havia una vegada, un d’aquests emperadors, Khurram, o�cialment Shah 
Jahan (Rei del Món), que es va enamorar de la bellíssima Arjumand Banu 
Begram, a qui va atribuir-li el motiu de Mumtaz Mahal (la perla del meu 
palau), el dia de les seves noces. Durant uns anys, tot va ser glòria i felicitat 
amb la seva esposada emperadriu i els seus tretze �lls �ns que, a propòsit 
d’un nou infantament, l’abnegada muller va morir. No van passar dies que, en 
totes les mesquites de l’Imperi es plorés a la difunta; �ns i tot en els temples 
hindús, on es llençaven �ors blanques de l’Himalaia al Ganges. Mentrestant, 
l’Emperador només pensava en la manera d’immortalitzar el seu gran amor i 
no va parar �ns a construir-li un mausoleu que havia de convertir-se en una 
meravella -única al món- capaç d’eclipsar als set cels del paradís. Per a aques-
ta empresa que va durar vint anys, entre el 1631 i el 1654, hi van treballar uns 

vint mil obrers, de dia i de nit. Shah Jahan va contractar el millor arquitecte de l’època i, ell 
mateix, va seguir tots els detalls d’aquesta magistral creació, una peça excel.lent de la qual mai 
no se’n coneixeria l’autor puig va ser exterminat per tal que aquest model arquitectònic fos 
irrepetible.

Avui, a la secció llevantina de la ciutat d’Agra, una moto carro et deixa a uns dos cents metres 
dels murs exteriors de l’entrada principal del recinte, que és un edi�ci regi de sorra vermella. 
Tot just travessar la porta inaugures una de les zones més curosament enjardinades de l’Índia. 
I, de seguida, des d’una perspectiva contemplativa, vas endevinant com aquest monument a 
l’amor et regala un conjunt d’una rigorosa simetria que guanya l’òptima perfecció amb el seu 
sumptuós mausoleu central i dues règies mesquites laterals, �anquejades per quatre airosos 
minarets. Al bell mig, veus imposar-se una majestuosa cúpula en forma de ceba (o llàgrima, al 
revés), des d’on s’en�la una agulla daurada, rematada per la lluna creixent. 

L'edi�ci, que descansa sobre un pedestal quadrat de marbre blanc, et sorprèn per la puresa de 
les seves proporcions i el seu elevat re�nament. Tot just a l’entrada, en el marbre del sòcol, una 
successió d'elements vegetals que fan al.lusió al paradís, a més d’unes bellíssimes incrusta-
cions de pedres precioses, et delaten l’enorme exquisidesa del treball. I, a l’interior, una inespe-
rada grandiositat t’endinsa per les entranyes d’una gran superfície dividida en multitud de 
sales; d'entre les quals, la central, alberga el monument de Mumtaz Mahal.

L’accés al mausoleu et descobreix, de primer, el cenota� de l’emperadriu, una làpida fastuosa-
ment engalanada amb joies, gemmes i cristalls; i, al costat, l’únic element anacrònic i asimètric 
és el fèretre de l’emperador, que va ser construït posteriorment per tal de culminar de�nitiva-
ment aquella història d’enamorats.

A l’entorn, vas reconeixent diversos mausoleus secundaris que recorden a les altres vídues de 
Shah Jahan i a alguns dels seus favorits; a més de l’hostatgeria reial i una mesquita. Aquests 
edi�cis, construïts principalment amb pedra sorrenca, et testimonien la típica arquitectura 
mogol de l'època dels primers emperadors, amb voltes d’arcs tudor i amb una magní�ca 
cal.ligra�a decorativa plena de seqüències �orals i d'elaborats dissenys d’abstacció geomètri-
ca. 
Tanmateix, si t'és possible de contemplar-lo unes hores, t'adonaràs que la màxima bellesa del 
Taj Mahal rau en la seva lluminositat; i de sempre, els canvis de la llum a les diferents hores del 
dia, a mercès del clima, incideixen de manera prodigiosa en el seus marbres envetats i translú-
cids; susceptibles d’obsequiar-te –si el temps t’ho permet- amb un espectacular mosaic de 
tonalitats i variats per�ls arquitectònics. Ara bé, l’espill resplendent i serè de les aigües del 
Jumna (o Yamuna) embolcallant aquest poema d’amor en pedra et transporta a un escenari 
inimaginable, tan sols apreciat des de la llera dreta del riu. D’aquí estant, entens culminada 
aquesta història d’enamorats i, per què no, la bogeria de l’ànsia d’immortalitat d’aquells que es 
creien els amos del món.
anacrònic i asimètric és el fèretre de l’emperador, que va ser construït posteriorment per tal de 
culminar de�nitivament aquella història d’enamorats.

El Taj Mahal, un elogi a l’amor
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DIVENDRES 11

CONFERÈNCIA. “TRES 
TOMBS: FESTA, TRADICIÓ I 
SENTIMENT”
- Igualada 
Conferència a càrrec de Xavier 
Ros, director del Museu del Tra-
giner. Acte acadèmic amb motiu 
de a 191a. Festa de l’Antic Gre-
mi dels Traginers d’Igualada.
Divendres, a les 7 de la tarda 
al saló de sessions de l’Ajunta-
ment.

TEATRE. “RED PONTIAC”
- Igualada 
Sala Trono presenta aquesta 
obra que entre l’estreta frontera 
entre la comicitat i el drama ens 
farà vessar llàgrimes... però to-
tes de riure.
Divendres, a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CLUB DE LITERATURA I CINE-
MA
- Piera
Trobada dels participants del 
club de literatura i cinema per 
comentar i debatre el llibre Jo 
he servit el rei d’Anglaterra, de 
Bohumil Hrabal.
Divendres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DISSABTE 12

TEATRE. “RED PONTIAC”
- Igualada 
Sala Trono presenta aquesta 
obra que entre l’estreta frontera 
entre la comicitat i el drama ens 
farà vessar llàgrimes... però to-
tes de riure.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CONCERT DE REIS DE LA CO-
RAL ELS VERDUMS
- Igualada 
Els Verdums oferiran el tradici-
onal Concert de Reis on mos-
traran la feina festa durant el 
trimestre.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

INAUGURACIÓ
- Igualada 
Inauguració de l’exposició i lliu-
rament dels premis del concurs 
de fotografia Enfoc 2012.
Dissabte a les 8 del vespre a la 
Sala municipal d’exposicions.

CONCERT “ENTRE TERRA I 
MAR”
- Vilanova del Camí
Inclòs dins els actes de la Festa 
de Sant Hilari, el grup musical 
La ruta de les estrelles presen-
tarà el seu darrer treball “Entre 
terra i mar”.
Dissabte a les 10 del vespre a 
Can Papasseit.

CONCERT D’HIVERN
- Calaf
Concert amb la Coral Brusquina 
de Vic i el Cor Trinvant de Calaf.
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre a 
l’església parroquial.

CONCERT PUNK-ROCK
- Calaf
Concert de diversos grups d’es-
til punk i rock.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit a la 
sala d’actes municipal.

DIUMENGE 13

TEATRE. “RED PONTIAC”

- Igualada 
Sala Trono presenta aquesta 
obra que entre l’estreta frontera 
entre la comicitat i el drama ens 
farà vessar llàgrimes... però to-
tes de riure.
Diumenge, a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

ELS PASTORETS
- Igualada 
Darrera representació dels 
Pastorets de l’Esbart Igualadí 
d’aquest any.
Diumenge a 3/4 de 12 del matí 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

ELS REPTES DEL NAN TRAPE-
LLA
- Igualada 
Sessió de contes per a tota la 
família a càrrec de Roger Coro-
minas. Inclòs dins el cicle Cultu-
ra en família.
Diumenge, a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

ELS PASTORETS
- Calaf
Nova representació dels Pasto-
rets de Josep M. Folch i Torres.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda 
al Casal de Calaf.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí
El segon diumenge de cada 
mes s’organitza una ballada de 
sardanes.
Diumenge a les 12 del migdia al 
carrer de Santa Llúcia.

DILLUNS 14

CONFERÈNCIA “VIURE AMB 
SALUT A LA TERCERA EDAT”

- Igualada
Conferència iliŀlustrada amb 
imatges a càrrec de Marta Can-
dre, llicenciada en Medicina.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Igualada 
Trobada de persones amb un 
nivell mig d’anglès que han 
llegit totes el mateix llibre, en 
aquest cas “Rebecca” de Dap-
hne du Maurier.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMARTS 15

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada
Tertúlia de persones adultes 
que volen millorar el seu nivell 
de català i que han llegit “Una 
lectora poc corrent” d’Alan Ben-
net.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda al 
Centre Cívic de Fàtima.

JAM SESSION
- Igualada
Autèntica jam session oberta a 
tots els músics de jazz que hi 
vulguin participar i amb la coŀ-
laboració de professorat i alum-
nat de l’Escola de Música.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar Hot Blues.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Piera
Trobada dels participants per 
comentar i debatre el llibre 
“Días de clase”. Moderat per 

Àngels Planella.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

CLUB DE LECTURA 
- Piera
Trobada dels participants del 
club de lectura per comentar i 
debatre el llibre “La mirada ino-
cente”, de Georges Simenon.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

DIMECRES 16

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada
Tertúlia de persones adultes 
que volen millorar el seu nivell 
de català i que han llegit “Wi-
nesbrug, Ohio” de Sherwood 
Anderson.
Dimecres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Piera
Presentació del llibre del pie-
renc Josep M. Martín Carafí 
“Les llengües com a formació 
humana”.
Dimecres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 17

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Tertúlia per a persones adultes 
que han llegit totes el mateix lli-
bre, en aquesta ocasió “Afirma 
Pereira” d’Antonio Tabucchi.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

EXPOSICIONS
ELS RITUS DE LA MORT
Xavier Grabriel Puiggròs
Dibuixos realitzats a la Biblio-
teca Central Llapis sobre pa-
per i algunes notes d’aquarel.
la. 
Del 2 de novembre al 12 de 
gener al Punt de lectors de al 
Biblioteca Central d’Igualada.

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 
gener a VINNART.

PIMPINELA
Pilar Pineda
La bellesa d’unes làmpades 
artesanals, úniques i de gran 

efecte i lluminositat.
Del 17 de desembre al 20 de 
gener 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 tradi-
cional. 
Del 13 de desembre al 15 de 
gener al vestíbul de la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

AUQUES XL
Selecció d’auques en format 
gegant, fetes per Joan VIlama-
la 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.

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 OP-
TIMISME
Anna Seguranyes
La pintura d’Anna Seguranyes 
desprèn optimisme i vitalitat, 
treballant amb un realisme pro-
pi. 
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 Biblio-
teca 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 Biblio-
teca de Piera.

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

teca de Piera.

OLIS
Juana Romero Jiménez
L’exposició mostra l’obra d’una 
artista autodidacta que treba-
lla l’oli i el pastel. 
Del 15 de gener al 16 de març 
al punt de lectorts de la Biblio-
teca Central d’Igualada.

EL PAÍS DE LES FADES
Rosa Cañadell
UN món fantàstic de fades 
d’estètica manga, comple-
mentat amb llibres i còmics 
amb personatges del mateix 
estil. 
Del 17 de gener al 2 de febrer 
al vestíbul de la Biblioteca 
Central d’Igualada.
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RAMON ROBERT.-

Als 50 anys d’edat, Tom Crui-
se segueix sent un dels actors 
més taquillers del cinema ac-
tual. Fent un repàs a la ja seva 
llarga filmografia, ens adonem 
que les seves peŀlícules amb 
elements d’intriga i acció són 
les que li han donat més relleu 
comercial, especialment les de 
la nissaga Missió Impossible.  
Ara, suportant en gran mesu-
ra el pes de la peŀlícula i ce-
nyint-se a la fórmula (molt ben 
aplicada en les peŀlícules del 
perseguit Bourne) del cinema 
d’acció dintre d’un argument 
d’intriga, Cruise ens proposa 
un nou personatge, Jack Re-
acher. Aquest personatge va 
néixer de la ploma de l’escrip-
tor Lee Child, que porta escri-
tes disset noveŀles sobre ell.
Però, qui és aquest tal Reac-
her?... No és una pregunta fà-
cil de respondre. De fet, és difí-
cil fins i tot provar que existeixi. 
Tant fa, perquè Jack Reacher 
ja és de camí. Exmembre de 
l’exèrcit, antic investigador mi-
litar, l’enigmàtic Reacher pre-

fereix evitar la companyia dels 
altres, però coneix alguns se-
crets importants. Ara, surt de 
les ombres per a dur a terme 
una nova investigació, relacio-
nada amb un misteriós franc-
tirador.
Realitzada per  Christopher 
McQuarrie, Jack Reacher es 
va estrenar a Estats Units i 
França el passat mes de de-
sembre i ja porta recaptats 
més de 120 milions dòlars, el 
doble del que va costar pro-
duir-la. Tot plegat comença un 
matí qualsevol, en una localitat 
qualsevol, quan cinc persones 
són tirotejades a l’atzar men-
tre fan la seva vida quotidiana. 
Totes les proves apunten cap 
a un home: un assassí amb 
molta punteria que és també 
exmilitar, un expert franctira-
dor. Ràpidament, és detingut i 
posat sota custòdia. Tot i patir 
un llarg i dur interrogatori, el 
pres no declara res, excepte 
una críptica petició que gargo-
teja en una llibreta a manera 
de confessió: “Que vingui Jack 
Reacher”.

Aroma de whisky El racó del Cineclub •  La parte de los ángeles

RAMON ROBERT.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al 
Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club presenta la pel·lícula La 
parte de los ángeles, una co-
producció entre Gran Breta-
nya, França, Bèlgica i Itàlia 
dirigida el 2012 per Ken Loach.
Fidel als seus retrats socials, 
Loach i el seu guionista Paul 
Laverty ens presenten Robbie, 
un jove d’un suburbi de Glas-
gow que, malgrat que ja té 
unes responsabilitats familiars 
i que en el fons és molt bona 
persona, no pot deixar de viu-
re en la violència i el delicte. 
Detingut per enèssima vega-
da, eludeix la presó a canvi 
del treball social, i té la sort de 
trobar un educador, el Henry, 
que li farà descobrir un talent 
innat: és un exceŀlent tastador 

de whisky. Més endavant, ell i 
la seva colla d’amics miraran 
d’aconseguir un barril de des-
tiŀlat que pot valer una fortuna.
Del món de la delinqüència 
a l’univers dels tastadors de 
whisky, en un film agredolç, 
que és una comèdia entra-
nyable i divertida (publicitada 
com la resposta escocesa a 
Full Monty, potser per la faci-
litat amb què els protagonis-
tes s’arremanguen la faldilla 
de quadres) però que manté 
l’aroma de crítica social i plan-
teja que el delicte no sempre 
és una opció: moltes vega-
des, és l’únic camí possible si 
no trobem alguna desviació. 
Paul Brannigan, que fa el pa-
per protagonista, no era actor 
sinó rehabilitador de drogoad-
dictes, amb la qual cosa no li 

era aliè el problema dels joves 
marginals. Paul Laverty també 

va descobrir-li un talent innat 
–la interpretació- i actualment 

està rodant amb Scarlett Jo-
hansson

Felicitats!Veniu a buscar les entrades 

al carrer del Retir, 40.

Paqui Pulido (Santa Margarida de Montbui)
Susanna Ostal (d’Igualada)
Dolores Bertran (d’Igualada)
Enriqueto Sisquella Farriol (d’Igualada)CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de desembre són:
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IGUALADA YELMO CINES ABRERA 3DLOS 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. ***

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

LA PARTE DE LOS ANGELES
Estats Units. Intriga i acció. De Christopher McQuarrie. Amb Tom Cruise, 
Rosamund Pike, Richard Jenkins, Werner Herzog i Robert Duvall.   Jack 
Reacher es un ex policia militar viu amagat del món i ara treballa pel seu 
compte. Decideix investigar el cas d´un franctirador que ha estat acusat 
de matar, per pur atzar, a cinc persones en un tiroteig. El franctirador, que 
es va declarar innocent, vol que Reacher faci acte de presencia. ESTRENA

EL ORIGEN GUARDIANES
Estats Units. Animació. De Peter Ramsey. S´hi explica la història d’un grup 
de superherois amb extraordinaris poders. Quan un esperit maligne 
anomenat Ombra es proposa inundar de por dels cors dels nens de tot 
el món, els Guardians s’uneixen per primera vegada per plantar cara i 
defensar al món del seu temut enemic. ESTRENA

RUBY SPARKS
Estats Units. Comèdia romantic. De Jonathan Dayton i Valerie Faris. Amb 
Paul Dano, Zoe Kazan, Chris Messina, Antonio Banderas i Annette Bening. 
Un escriptor, Calvin, s´enamora d’un dels seus personatges femenins. 
La primera novel.la va ser un gran èxit. Però, des de llavors, pateix un 
sistemàtic bloqueig creatiu agreujat per la seva depriment vida amorosa. 
Finalment, aconsegueix crear un personatge femení, Ruby Sparks, que 
acaba materialitzant i compartint la vida amb ell. Dels directors de 
Pequeña Miss Sunshine.

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. ***

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 
JACK REACHER (16 anys)
Dies 11-12-13-15-16-17         5:30/8:00/10:30

KURSAL 2
EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO (7 anys)
Dies 11-12-13-15-16-17          5:30

KURSAL 2
EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS (12 anys)
Dies 11-12-13-15-16-17          8:15/10:30

KURSAL 3
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES (apta)
Dies 11-12-13-15-16-17          5:30

KURSAL 3
LOS MISERABLES (12 anys)
Dies 11-12-13-15-16-17          7:30/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
LOS MISERABLES (12 anys)
Divendres: 22:30

CASAL 
EL ARTISTA Y LA MODELO  (apta) (nominada 
a 8 Oscar)
Diumenge: 18:00
RUBY SPARKS (7 anys) (del director de 
“Pequeña Miss Sunchine)
Diumenge: 19:45

CINEMA RAVAL
Sense determinar

1/ JACK REACHER (16 anys)
Dv. Dll. a Dj.: 18:45/21:20
Ds.: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:30/17:30/22:30

2/EL HOBBIT (7 anys)
Dv. Dll. a Dj.: 21:00
Ds.: 19:50/23:15
Dg.: 11:30/21:20
2/ EL HOBBIT 3D (7 anys)
Dv. a Dj.: 17:50
Ds.: 16:30

3/LA VIDA DE PI (7 anys) 
Dg.: 11:45
3/LOS MISERABLES (7 anys)
Dv.: 19:00/22:15
Ds. i Dg.: 15:45/19:00/22:15
Dll. a Dj.: 17:45/20:50

4/ROMPE RAPLH (apta)  
Dv. a Dj.: 17:50
Dg.: 12:10/17:50
4/ROMPE RAPLH 3D (apta)  
Ds. i Dg.: 15:30
4/LO IMPOSIBLE (12 anys)  
Dv. i Dg.: 22:45
Ds.: 22:45/00:50
Dll. a Dj.: 21:30
4/BLANCANIEVES  
Dv. a Dg.: 20:05
Dll. a Dj.: 19:25

5/LA NOCHE MAS OSCURA
Dv.: 19:15/22:15
Ds.: 16:15/19:15/22:15
Dg.: 11:35/16:15/19:15/22:15
Dll. a Dj: 17:30/20:45

6/VOLVER A NACER (16 anys)
Dv.: 19:10/21:40
Ds.: 16.40/19:10/21:40/00:15
Dg.: 11:40/16:40/19:10/21:40
Dll. a Dj: 18:30/21:20

7/EL ORIGEN GUARDIANES (apta)
Ds.: 16:00
Dg.: 11:50/16:00
7/GRUPO 7 (16 anys)  
Dv. a Dg.: 18:05
Dll. a Dj.: 17:30
7/EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS (12 anys)
Dv. a Dg.: 20:00
Dll. a Dj.: 19:30
7/ARGO (7 anys)
Dv. a Dg.: 22:20
Dg.: 22:20/00:50
Dll. a Dj.: 19:30

8/ NORMAN (7 anys)
Dv.: 18:10
Ds.: 16:05/18:10
Dg.: 12:15/16:05/18:10
8/ EL CUERPO (12 anys)
Dv. i Dg: 20:10/22:30
Ds: 20:10/22:30/00:45
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

Aquest mes la MATRÍCULA
és GRATUÏTA

TEL: 93 804 45 54 o a través de la nostra pàgina web: www.centreangles.com
som al c/ ÒDENA 26-28, 1r, IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

SANTA COLOMA DE QUERALT
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Eliminem toxines després 
de festes!
Després del Nadal, és pro-
bable tenir remordiments 
de consciència per la lluita 
constant entre el plaer i el 
manteniment d’una figura 
corporal idíl·lica però, 
molts cops oblidem que 
aquests excessos també 
poden causar una sobre-
càrrega per al fetge i el 
ronyó, així com un envelli-
ment prematur per la for-
mació de radicals lliures. 
Entre els símptomes més 
freqüents d’acumulació 
de toxines trobem el can-
sament, una pell apagada, 
una orina de color fosc... 
I per aquest motiu, és 
especialment important 
seguir una dieta antioxi-
dant, depurativa i alhora 
diürètica per incremen-
tar la producció d’orina i, 
impedir així la formació 
dels antiestètics edemes 
(retenció de líquids), que 
sovint s’acumulen a les 
cames. 
Per tal d’assegurar un 
correcte aport d’antioxi-
dants, haurem de garantir 
el consum de 2 racions de 
fruita i 3 de verdura al dia. 
Per fer-ho, podem optar 
per l’escarola o la carxofa, 
pel seu poder depuratiu 
hepàtic i el raïm (amb 
pell) o l’aranja, per les 
seves propietats drenants 
i diürètiques.
Paral·lelament,  és molt 
important seguir una 
dieta baixa en sodi, evi-
tant precuinats, enllau-
nats, formatges curats, 
mantega, margarines, 
embotits, fumats i aigües 
carbonatades com la 
famosa Vichy Catalan! 
Contràriament, serà 
important fomentar el 
consum d’aliments rics en 
potassi com la patata, la 
carbassa, el raïm...
I no t’oblidis de l’aport 
hídric! a partir d’aigua, 
brous vegetals, infusions 
de té verd, card marià, 
boldo, dent de lleó... i de 
realitzar exercici físic.
Sigues conseqüent! és 
absurd voler depurar el 
nostre organisme si conti-
nuem ingerint tòxics com 
el cafè i tabac. 

Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 
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Defuncions
FLORENCI SOLER BARTROLÍ
Edat : 83 anys

ANTOLINA GUTIÉRREZ VALLE
Edat : 87 anys

MARIA ROSA TUDÓ FORN
Edat : 83 anys

ANTONIO CASAS FERRAN
Edat : 86 anys

GABRIEL GONZÁLEZ RABADÁN
Edat : 70 anys

JOSEP PLANELL RIOS
Edat : 79 anys

MARIA PATROCINI TURULL SEGU-
RA
Edat : 66 anys
 

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

Victoriano Closa i Balcells
El dia 9 de gener va fer 14 anys que ens va deixar.

Recordem-lo.

Igualada, gener de 2013

14è. Aniversari de

La Fundació Sant Crist 
d’Igualada, que va promou-
re Mn. Josep Còdol, informa 
que al llarg del 2012, va tenir 
les següents sortides:
- Priors del Sant Crist, ajut 
per opuscles difusors de la 
devoció a la venerada imat-
ge, 1.000 euros.
- Premi Ciutat d’Igualada de 
Promoció Cívica i Social, 
Mn. Còdol, lliurat a la monja 
vedruna, Rosa Munté, per la 
seva trajectòria a Igualada, 
1.000 euros.

- Misses en sufragi de Mn. 
Còdol, 150 euros.
- Agrupació d’Ajuda (PP. Ca-
putxins), 600 euros.
- Missioneres anoienques: 
M.Tª Nogué, Rosa Soler, 
Montserrat Vives, Josefina 
Castells, M. Àngels Sagris-
tà, Francesca Satorras, Gna. 
Fontanet i Rosa Saumell: 
2.400 euros
- Missioners diòcesis de Vic, 
300 euros
- Mans Unides, 300 euros
Sumen en total 5.750 euros 

Nota de la Fundació Sant 
Crist d’Igualada

ESGLÉSIA / ROMÀ CASANOVA

En l’evangeli segons sant Ma-
teu hi trobem l’episodi d’uns 
mags vinguts d’Orient per pre-
sentar el seu homenatge al rei 
dels jueus que acaba de néi-
xer. Més enllà de les «tradici-
ons» nostres entorn de la festa 
dels reis mags i tota la seva re-
lació amb el món dels infants 
i dels regals, hem d’entrar en 
el significat profund d’aquesta 
escena bíblica, que manifesta 
una realitat de fe, en quant for-
ma part dels misteris de la vida 
de Crist. 
Jesús és el veritable Messies 
esperat pel poble d’Israel. En 
ell es compleixen amb escreix 
totes les esperances messià-

niques. El naixement a Betlem 
manifesta el compliment de 
la promesa de Déu a David i 
a la seva descendència. Però 
la presència d’aquests enig-
màtics mags vinguts d’Orient 
també manifesta que l’espera 
de Crist és present en el cor 
de tots els homes. En tota per-
sona hi ha el desig de veritat 
i d’amor, de felicitat i de pau. 
Tota persona -potser moltes 
sense adonar-se’n- té en el 
més pregon del seu cor el de-
sig de Crist. Ell és l’esperat 
de tots els segles. En ell troba 
resposta el misteri de l’home. 
En ell s’il·lumina plenament el 
misteri de Déu. 
Els mags del relat evangèlic 

van veure el signe d’una es-
trella nova que anunciava el 
naixement del rei dels jueus. 
Una estrella, un prodigi en el 
cel, va parlar a aquells obser-
vadors dels astres. La visió de 
la fe cristiana, que ens fa en-
trar en la profunditat de la re-
alitat, veu, en aquesta estrella 
i en el significat que hi troben 
els mags, que tota la creació 
parla de Déu. Tota realitat del 
món creat ens pot parlar de 
Déu mateix, i del seu Fill, el 
seu Verb, pel qual i per al qual 
tot ha estat creat (cf. Col 1,16).
Aquells mags representen tota 
la humanitat que cerca el sen-
tit profund de la vida. Totes les 
religions tenen una part de ve-
ritat en quant són expressió de 

Vingueren d’Orient uns 
mags (Mt 2,1)

la recerca del misteri de Déu 
per part de l’home. La matei-
xa opció religiosa d’ateisme o 
d’agnosticisme és una respos-
ta a aquesta recerca. «De la 
mateixa manera que el creient 
se sent contínuament amena-
çat per la incredulitat, que és 
per a ell la més seriosa temp-
tació, així també la fe sempre 
serà la temptació per al no cre-
ient i amenaça per al seu món 
semblantment tancat per sem-
pre. Ningú no pot sostreure’s 
al dilema de l’ésser humà. Qui 
vulgui escapar de la incertesa 
de la fe caurà en la incertesa 
de la incredulitat que no pot 
negar de manera definitiva que 
la fe no sigui la veritat. 
Sols en refusar la fe hom 

s’adona que és irrefutable» 
(Joseph Ratzinger, Introducció 
al cristianisme). 
Els Pares de l’Església par-
len de les «llavors del Verb» 
esteses en les religions i cul-
tures. Però també la mateixa 
Tradició de l’Església mani-
festa clarament que aques-
tes llavors manifesten la seva 
autenticitat solament en quant 
troben en el misteri del Verb 
encarnat la seva plenitud. Tota 
cultura -també la nostra- ha 
de ser sempre fecundada per 
l’Evangeli, ja que «Crist és el 
principi i mostra de la humani-
tat renovada, amarada d’amor 
fraternal, de sinceritat i d’amor 
pacífic, a la quals tots aspiren» 
(AG, 8).



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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Nou menú 2013
de dimarts a divendres 20€

IVA inclòsdissabte i diumenge obert al 
migdia. A la carta.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

�C�t�r�a�.� �I�G�U�A�L�A�D�A�-�V�A�L�L�S�,� �K�m�.� �5�1� �·� �S�T�A�.� �M�A�R�I�A� �D�E� �M�I�R�A�L�L�E�S� � � � � � �R�E�S�E�R�V�E�S� �A�L� �T�E�L�.� �9�3� �8�0�8� �0�0� �6�1

Menús festius : 14,50€ - 18,50€ - 21,50€:
A triar amb 6 primers - 6 segons i una petita desgustació d’ibèrics, 

a escollir amb cada menú postres i cafès.

�O�B�E�R�T� �D�I�U�M�E�N�G�E�S� �I� �F�E�S�T�I�U�S

Restaurant
de Sta. Maria de Miralles

COMENCEM CALÇOTADES
 A PARTIR DEL 27 DE GENER

Ingredients
Per a 4 persones

1 col d’un quilo aproximadament 
5 patates mitjanes 

4 alls
8 talls de cansalada fresca 

oli d’oliva
sal i pebre negre

Pebre vermell

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

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

TRINXAT

Elaboració
Aquesta és una recepta molt senzilla típica dels Pirineus.

Per començar tallem la col a trossos, pelem i tallem la patata també a trossos i ho fem bullir tot al 
voltant d’una hora, que quedi ben tou.

Tallem la cansalada i la saltem fins que quedi ben rossa, cruixent. La reservem anant amb compte 
d’eliminar tot el greix que poguem. A la mateixa paella hi tirem un raig d’oli d’oliva i els alls picats, 
quan comencin a agafar color hi aboquem la col i la patata que haurem escorregut prèviament i 
anirem aixafant-ho tot i mesclant fins que quedi una pasta de col i patata amb els mínims trossos 
grans, com un mal puré amb entrebancs.

No caiguem en l’error de passar-ho per la batedora, la gràcia del trinxat és aquesta textura amb un toc 
casolà, irregular, imperfecte. Ho rectifiquem de sal i pebre i ho servim amb una mica de bon gust: fent 
una base amb el trinxat i tirant-hi per sobre la cansalada. El comensal ja ho mesclarà al seu ritme.

Abans de portar-ho a taula hi podem espolsar opcionalment una mica de pebre vermell, picant o no, 
segons el nostre gust.
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11 de gener de 2013D E  L ’ A N O I A

44 El racó del gourmet  



Ofertes de feina

DIVENDRES
11 de gener 2013 45D E  L ’ A N O I A

Synergie TT E.T.T. - Igualada
Pl. de la Creu, 3 08700 Igualada
T: 93.805.24.42 F: 93.805.55.12  
igualada.administracion@synergie.es

www.synergie-ett.com

C/ Lleida, 63 Pol. 
Ind. Pla de la Masia

08711- ÒDENA (Barcelona)
Tel: 93 804 51 64

rrhh@gestiopatrimonial.com
www.gestiopatrimonial.com

Manpower
Av. Barcelona, 132, baixos
08700 Igualada. T: 938 039 384
F: 938 039 590. www.manpower.es

CARNISSERS/ERES PER SUÏSSA.

- Empresa líder a Suïssa requereix la incorporació de carnissers/eres.
- Experiència en la indústria de la transformació de carn.
- Habilitat en feines de desossar, neteja/preparació de la carn.
- Nivell bàsic de francès.
- Disponibilitat per treballar a torns.
- Disponibilitat per residència a Suïssa.
- Salari aprox.: 3700 euros/bruts.

MECÀNIC/A AJUSTADOR/A DE PREMSA D’ESTAMPACIÓ 
BIHLERBRUDERER PER TORNS PER SUÏSSA.

- FP II Electricitat i electromecànica
- Coneixements d’estampació, d’eines i maquinària, soldadura.
- Coneixements d’Acces, Excel i Word.
- Treball per torns. 2 torns de 8 hores o 3 torns de 8 hores.
- Experiència mínima de 2 anys en un lloc de treball similar.

DEPENDENT/A PER BOTIGA DE MODA A IGUALADA.

- Experiència mínima de dos anys com a responsable en boti-
gues de roba.
- Experiència en tancament de caixa diària, realització d’apara-
dors, revisions d’estocs, etc;.
- Disponibilitat horària.

AJUSTADOR/A DE PREMSES DE KSL I KSR A SUÏSSA.

- Cicle Formatiu en mecànica.
- Coneixements d’estampació, eines, maquinària i el seu mante-
niment i soldadura.
- Treball per torns. 3 torns de 8 hores. Treballen 6 dies de 7 
setmanals.
- Experiència mínima de 2 anys en premses KSL i KSR.

INFERMERS/ERES PER ALEMANYA.

- Diplomats/des en infermeria.
- Alemany nivell B2.
- Experiència mínima de dos anys en un lloc de treball similar.
- Duració del contracte: 3 mesos de pràctiques + incorporació a 
empresa.
- Jornada completa.

ENGINYER/A DE QUALITAT A SUÏSSA.

- Enginyer/a en microtècniques o mecànica amb una experièn-
cia mínima en el sector industrial de 3 anys.
- Coneixements de mètodes d’estadística i tècniques de qualitat.
- Experiència contrastada a l’àrea de qualitat.
- Idiomes: alemany, francès i bons coneixements d’anglès.
- Salari: 43.000-58.000 euros
- Formació continua.
- S’ofereix estabilitat.

MOSSO PREPARADOR DE COMANDES A BÈLGICA.

- Experiència mínima de 5 anys com mosso de magatzem.
- Anglès o francès nivell alt.
- Disponibilitat de residència a Bèlgica de forma estable.
- L’empresa ofereix ajut en l’allotjament i transport gratuït per 
anar i tornar de la feina.
- Carnet de carretó elevador frontal i retràctil.
- Experiència en carretó elevador retràctil.

TORNERS - FRESADORS / MECÀNICS AJUSTADORS.

- Experiència mínima de 5 anys com a torner - fresador o mecà-
nic ajustador.
- Formació professional Grau Mig.
- Vehicle propi.
- Disponibilitat per fer torns.

AGENTE COMERCIAL

Salario fijo con incentivos. 
Persona auto disciplinada. 
Vehículo propio.
Don de gentes 

FORMADOR DE A.D.R

Se requiere titulación nece-
saria  para poder impartir 
la formación básica más las 
3 especialidades (Cisterna, 
explosivos y 
radioactivos). Vehículo propio

FORMADOR DE CATIA

Se requiere titulación nece-
saria  para poder impartir la 
totalidad  de la formación.
Vehículo propio

FORMADOR DE INGLÉS

Se requiere titulación nece-
saria  para poder impartir la 
totalidad  de la formación.
Vehículo propio.

FORMADOR DE MARQUETING

Se requiere titulación nece-
saria para poder impartir la 
totalidad  de la formación.
Vehículo propio.

TORNER/A MANUAL

Manpower Igualada cerca: torner/a manual
Requisits: Experiència prèvia amb un mínim de 1 
any en torn manual.
Valorable: GFGM de mecànica o similar
Contracte: Selecció
 
OPERARI/A DE CORBADORA AMB CON-
TROL NUMÈRIC

Manpower Igualada cerca: operari/a de màquina 
corbadora amb CN
Requisits: Experiència prèvia amb un mínim de 1 
any amb màquina corbadora.
Valorable: CFGM/CFGS de mecànica o similar
Disponibilitat: desplaçar-se.
Contracte: Selecció
 
TORNER/A - FRESADOR/A AMB CONTROL 
NUMÈRIC

Manpower Igualada cerca: torner/a- fresador/a 
amb CN
Requisits: Experiència prèvia amb un mínim de 1 
any en torn/fresa amb CN
Valorable: GFGM de mecànica o similar
Contracte: Selecció

CARNICERO/A
 
LOCALIDAD:
Igualada
REQUISITOS:
Importante cadena de supermercados nece-
sita incorporar en sus instalaciones un/a 
carnicero/a  con experiencia demostrable. Para 
puesto estable.
Experiencia demostrable en supermercado 
como carnicero/a y atencion al cliente. Caste-
llano y catalan hablado correctamente. Ganas 
de trabajar
SE OFRECE:
Puesto estable
FUNCIONES Y COMPETENCIAS:
- Atención al público.
- Preparación de pedidos.
- Manejo de los útiles correctamente.
- Mantenimiento y organización del mostrador.

FORSEL ETT GRUPO NORTE
Av. Barcelona, 174 bajos
IGUALADA

Heu de registrar-vos al portal i intro-

duir el vostre cv. Hi trobareu ofertes 

gestionades per les Oficines de Tre-

ball, ofertes introduïdes directament 

per empreses i entitats i ofertes públi-

ques de totes les administracions de 

Catalunya. Per a les ofertes gestio-

nades per les Oficines de Treball heu 

d’estar inscrits com a demandants 

d’ocupació i contactar amb la vostra 

Oficina. Per a les altres ofertes, podeu 

inscriure-us directament a l’oferta 

seleccionada.

Portal de la Generalitat 
de Catalunya per consul-

tar ofertes de treball: 
feinaactiva.gencat.cat
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Tel. 644 43 07 53

ASIÁTICAS - ORIENTALES - COREANAS
CHICAS NUEVAS

 JAPONESAS Y ORIENTALES Nuevas chicas jóvenes
Máxima discreción
SALIDAS NUEVA CHICA
DE TAIWAN • MASAJESDe 8 de la mañana a 12h. de la noche

Orientales
Jovenes y
guapas

Igualada
658 361 130

Masajes+
Comp.

Particular
24h. Copa Gratis

NUEVA EN IGUALADA
SOLA EN PISO...

Tel. 658 068 069
24h

En mi piso particular y discreto
Lola... 25 años

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

ATENCIÓN!!! ÚLTIMA SEMANA!!!
DOS BELLEZONES DOMINICANOS!!!
NO DEJES PASAR LA OPORTUNIDAD DE 
CONOCERNOS,SERÁ EL MEJOR REGALO DE REYES QUE 
TENDRÁS,GUAPAS Y EXPLOSIVAS,TE ESPERAMOS.
TODOS LOS SERVICIOS.
1ª COPA GRATIS.
PISO LUJOSO Y DISCRETO.
DE 11.00 A 00.00.
SALIDAS.
TLFS:658 494 591/679 349 185



TAQUES SOLARS 
Les taques solars són regions del Sol de una gran activitat magnètica. Sempre n’hi 
ha hagut i són cícliques, quasi sempre duren uns 11 anys. Recentment s’ han detec-
tat cinc taques solars, des de l’any 2009 no havia hagut cap incidència al respecte.
La repercussió que té en nosaltres i en la natura és sabut des de fa temps d’una gran 
importància, sinó observeu els arbres, les pluges, les sequeres, la climatologia en 
general. I a només estem començant.
Amb el meu escrit no vull que s’agafi un aire alarmant, simplement hem de ser 
conscients de prendre moltes més precaucions. No mirar el Sol, (això és essencial i 
lògic), i si es fan banys de ell, anar amb molt de compte. 
Una curiositat astronòmica és la relació amb els Satèl·lits, aquesta força magnètica 
pot ajudar a la propagació de l’ona curta i la comunicació.       
En vosaltres, potser notareu més activitat o contràriament més esgotament, ja que 
la qüestió està amb l’ energia, si va cap en dins o cap en fora. 

 Anna Bielsa – Astròloga i Tutora 
(Diplomada per l’Astrologisch Psychologisches Institut de Suïssa)
Blog: http//astroludico.blogspot.com
Cartes Astrològiques i Cursos a distància i presencials: 
annabielsa@telefonica.net . Tel.934365928-617984163

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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F e l i c i t a c i ó
Des d’aquí felicitem al nostre nét 
Eloi Cervera i del Fresno  (7 anys) 
per la cursa que va fer, la Reisrace, 

juntament amb el seu pare. 

Els avis Domingo i Neus

“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

ÀRIES: Tindràs males notícies, afectaran en futurs canvis.TREBALL: Paperam i assumptes per 
resoldre. DINERS: Molt negociant. AMOR: Confusió i molts dubtes en la parella. Sort, 3.
TAURE: Sempre pendent de la persona que estimes. TREBALL: Et preocupa molt. DINERS: 
Molts assumptes pendents. AMOR: T’esforces molt amb i pocs resultats. Sort, 5.
BESSONS: Sempre pendent del telèfon o un mitjà per comunicar-te. TREBALL: Novetats i un 
projecte molt important. DINERS: Pocs. AMOR: Seràs feliç amb qui estimes. Sort, 8.
CRANC: Molts sensible i moltes preocupacions. TREBALL: Cuidat d’enganys i estafes. DI-
NERS: Millora patrimonial. AMOR: Viatges, escapades, nits de fantasia. Sort, 10.
LLEO: La vida t’aportarà millores molt importants. TREBALL: Inestable, complicacions. DI-
NERS: Cuida’t d’estafes. AMOR: Amor, felicitat, més felicitat. Sort, 9.
VERGE: Complicacions i problemes personals. TREBALL: Moltes càrregues, molta feina. DI-
NERS: Inestable. AMOR: Un gran amor, estabilitat futura. Sort, 8.
BALANÇA: Inestabilitat personal, molts nervis. TREBALL: Benestar Professional. DINERS: 
Excés de despeses. AMOR: Complicacions, inestabilitat. Sort, 10.
ESCORPÍ: Moltes càrregues, moltes obligacions, mal humor. TREBALL: Viatges, assumptes 
amb l’exterior. DINERS: En tindràs. AMOR: Una relació molt passional. Sort, 12.
SAGITARI:  La vida serà de color rosa i molt placentera. TREBALL: Novetats i nous projectes. 
DINERS: Despeses en viatges. AMOR: Necessitat de comunicar-te millor i... Sort, 11. 
CAPRICORN: Viatges, escapades per sorpreses, unes vacances!!! TREBALL: Un càrrec de 
gran responsabilitat. DINERS: Millores. AMOR: Una certa angoixa en el teu cor. Sort, 7.
AQUARI: Et preocupen las persones que tens al teu voltant. TREBALL: Un projecte molt im-
portant. DINERS: En crisis. AMOR: Apareix una gran persona. Sort, 6.
PEIXOS: Estabilitat i més seguretat personal. TREBALL: Més negociant. DINERS: En crisi. 
AMOR: Ofuscació emocional. Sort, 5.

Venc escopeta automàtica, marca BENELLI, en per-
fecte estat (450€), regalo funda, cartutxos, cartutxera 
i sarró de pell. 
Venc també remolc COMANCHE per a gossos 
(250€)

Interessats trucar 
al 93 804 20 64



CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
Toni Alegre és un igualadí que 
treballa a Cornellà-El Prat. 
Concretament a l’estadi del 
RCD Espanyol, club del qual 
és el director de màrqueting. 
En Toni Alegre té una triple 
militància: és perico de cor, 
creu en el projecte esportiu 
i treballa en fer-lo possible. 
I com tothom sap, quan tre-
balles en allò que creus es 
nota en l’actitud personal. En 
aquest sentit, el despatx d’en 
Toni Alegre deu ser el més 
gran del món ja que és obert a 
tots els pericos i/o els amants 
del bon futbol. I dels senti-
ments.
L’estadi de l’Espanyol és el 
millor d’Espanya?.
I dels millors d’Europa. El 
2010 li varen donar el premi a 
la millor instaŀlació esportiva 
de tot el món. No és l’estadi 
més car del món, al contrari, 
és el que té la millor ràtio del 
món en cost per seient. Amb 
pocs diners hem fet un estadi 
d’elit amb el 90% de seients 
coberts. 
Però no hi podeu jugar finals 
UEFA.
Tenim un estadi quatre estre-
lles i no tenim la cinquena 
únicament perquè tenim una 
capacitat per sota dels 50.000 
espectadors. El nostre model 
òptim és de 40.000 seients 

i per tant hem fet un estadi 
d’acord amb aquesta xifra.
Amb un estadi tan competent 
és més fàcil fer socis?.
És molt còmode i tornem a tenir 
casa pròpia. A més tenim estadi 
per a molts anys i no ens caldrà 
fer una altra inversió d’aquesta 
magnitud.
En anys que la marxa esportiva 
no és la millor, el màrqueting és 
més complicat?
Els èxits o els fracassos sovint 
són cicles. A mi si em dones a 
triar un dels vint projectes fut-
bolístics de primera, triaré el de 
l’Espanyol. És complicat, però 
salvant el sentiment i parlant 
únicament en clau d’empresa, 
no pas més que treballar en el 
ram tèxtil o portar una empresa 
petita o mitjana. 
Barça i Madrid juguen una altra 
lliga, però si hi hagués un altre 
repartiment de drets televisius 
l’Espanyol faria millors campa-
nyes?.
Sense cap dubte, però no 
només l’Espanyol, també els 
altres disset equips millorarien 
la seva competitivitat. Fa anys 
es varen donar diferències 
que no han parat de créixer. Si 
volem tenir una lliga competi-
tiva, cal repartir millor els diners 
de la televisió.
Com va arribar vostè a l’òrbita 
de l’Espanyol?.
A casa, el pare és del Barça, 

però és molt democràtic i no és 
anti res. De petit un company 
em va convidar a jugar amb 
l’equip infantil de la penya blanc-
i-blava d’Igualada. Una cosa va 
portar a l’altra i amb el temps 
vaig fer-me soci i voluntari del 
club. Des del juliol del 2011 sóc 
director de màrqueting.
Quan hi ha un partit Espanyol-
Barça com es viu a casa seva?.
Amb una sana rivalitat, cadascú 
de casa anima als seus. És clar 
que els meus fills són tots socis 
de l’Espanyol des del néixer.
Quan Iniesta va fer el seu 
homenatge a Jarque es va sua-
vitzar la rivalitat entre Barça i 
Espanyol?.
Sense cap mena de dubte. L’es-
portivitat està per damunt dels 
colors.
La mort de Jarque va desesta-

Cada any, és habitual que sorgeixin 
per aquestes dates comentaris més 
aviat interessats sobre la festa dels 
Reis d’Igualada. Acostumen a ser 
comentaris sobre aspectes supo-
sadament negatius, que es genera-
litzen, amb la intenció estratègica 
d’acabar intentant “controlar” un 
esdeveniment que és molt estimat 
per tots els igualadins, precisa-
ment per la seva singularitat.
Si alguns patges en fan alguna de 
grossa pel seu comportament al 
carrer o en alguna casa -alguns, 
pocs, de 800 en total- l’assumpte 
acaba per pujar de to i de seguida 
apareixen els comentaris de sem-
pre, normalment dirigits sobre els 
diners que costa tota la festa i a 
on van a parar, sobre les persones 
que són a l’organització, de per què 
aquests són els Reis i no uns altres, 
o sobre l’absència de represen-
tants de l’administració pública en 
la Fundació Privada que té cura de 
tots els actes...
Són aspectes que certament poden 
ser oberts al debat, però és curiós 
que, més enllà de voler millorar la 
festa, que hauria de ser la veritable 
raó de ser, la gran majoria d’aques-
tes “aportacions” tinguin sempre 
els mateixos interrogants, produ-
ïts pels mateixos de sempre, molts 
d’ells amb l’únic objectiu de reme-
nar la cua, de voler “figurar”. Qui 
sap, pot ser algun d’aquests voldria 
ser Rei i no el truquen mai...

 Toni Alegre DIVENDRES
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Quatre
paraules amb ...
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bilitzar a l’Espanyol?.
Va ser un cop molt dur que 
ens va fer trontollar. 
Què fa el director de màrque-
ting del RCD Espanyol?.
Hi ha tres àmbits. Fixar l’es-
tratègia d’empresa per fer 
créixer econòmicament el 
club en la part d’ingressos 
que li pertoquen. Organitzar 
els paquets d’ofertes i l’orga-
nització que ho faran possi-
ble. I no fer-ho a curt termini 
sinó per pensant en el llarg 
termini. 
A nivell popular quin és l’arti-
cle que més es ven?.
La samarreta, i la que més la 
d’en Dani Jarque.
Es veu treballant en un altre 
club?.
Sóc perico i professional 
al meu club. Què més puc 
demanar?.
És millor directiu o jugador de 
futbol?.
Molt millor directiu. De juga-
dor em posaven a l’extrem 
perquè molestés el mínim.
Per passar les vacances, 
Cancún?.
Naturalment. Hi vaig ser en 
viatge de nuvis, però l’any 
98! O sigui que no tenia res a 
veure amb el futbol..


