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 El dèficit econòmic de la Politècnica provoca l'elaboració d'un pla estratègic que valorarà eliminar els dos estudis de 
grau universitari d'Igualada i mantenir els de l'Escola de Manresa. Aquí només quedarien màsters i postgraus.

La UPC valora deixar Igualada 
sense estudis universitaris

La Festa dels Tres Tombs d’Igualada 
espera rebre 20.000 visitants

Banderers i pubilles de la Festa de l’Antic Gremi de Traginers, ahir dijous al matí, a la basílica de Santa Maria, en la missa en honor a Sant Antoni. 
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En benefici de Manresa, on té una escola universitària de la seva propietat
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ANY XXX 1,5
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P27 Jordi Viladoms 
abandona el Dakar 
per una avaria 
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P17 Òdena tindrà 
una fira ecològica 
per St. Sebastià

P23 Detinguda 
una persona 
pels incidents de 
Vallbona 

P20 El mal temps va 
desafiar la Fira del 
Camí Ral

 Més de 200 cavalls i gairebé 70 carruatges prendran part a la festa de diumenge



Aquesta setmana hem conegut que la Universi-
tat Politècnica de Catalunya (UPC), lligada a la 
nostra antigament anomenada Escola de Teneria 
-avui Escola d’Enginyeria d’Igualada- des de fa 
molts anys, podria valorar seriosament despren-
dre’s dels dos “graus” (llicenciatures) que s’es-
tudien a la ciutat, per passar a dependre única-
ment del centre que té en propietat a Manresa. Si 
aquesta valoració acabés perjudicant a Igualada, 
suposaria que els estudis universitaris d’enginye-
ria que s’imparteixen a casa nostra desapareixeri-
en, i només en quedarien els màsters i postgraus, 
una oferta que minvaria molt el pes de la ciutat en 
l’àmbit universitari del país. 

És curiós que el rector de la UPC, una universi-
tat que té uns números vermells de 100 milions 
d’euros, vingués el passat octubre a Igualada per 
defensar el trasllat de l’escola igualadina al Pla de 
la Massa i aparegués a la fotografia al costat de 
l’alcalde i el conseller d’Economia i Universitats, 
a favor de l’aposta universitària que fa l’Ajunta-
ment, i en canvi ara, elabori un pla que podria 
enterrar els esforços que s’han fet des de l’Anoia 
per millorar la nostra oferta universitària. Una ac-
titud decepcionant, com a mínim, i que mereixeria 
unes disculpes públiques, oi més encara tenint en 
compte els molts anys de relació de la ciutat amb 
aquesta universitat catalana.
Per sort, el futur universitari d’Igualada ni depèn 
de Manresa, ni de la UPC. El consorci universitari 
d’Igualada el presideix la Generalitat de Catalu-
nya, que ja ha promès que invertirà dos milions i 
mig d’euros per ajudar a construir el nous campus 
del Pla de la Massa. No estaria gens malament 
que, des del govern català, i vist el sorprenent 
canvi de rumb de la UPC, que prioritza la seva 
escola de Manresa en detriment d’Igualada, no 
deixés cap ombra de dubte en la seva aposta pel 
camí ferm i decidit que s’ha fet des de la nostra 
Escola d’Enginyeria amb el suport unànime de 
tots els grups polítics i la societat civil. Els estudis 
universitaris que tenim des de fa molts anys no 
haurien d’entendre de disputes polítiques ni terri-
torials i s’han de considerar com un tema “de ciu-
tat”, defensant qualsevol actitud exterior invasiva 
amb tota la força possible. 
Aquí ja no ens podem permetre perdre res més. 
Cal que ho tinguin molt clar. 
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El personatge de la setmana
La Festa dels Tres Tombs
Aquest proper diumenge, i per 191a vegada consecutiva, arriba la Festa dels Tres 
Tombs a Igualada. L’Antic Gremi de Traginers, fidel a la cita, fa possible com cada 
any una festa estimada per tots els igualadins, la més antiga del país i una de les 
més conegudes i apreciades. Les pubilles, els banderers, el tortell de St. Antoni, 
els Tres Tombs... són referents d’un episodi marcat en el calendari anual de la ciu-
tat, una festa que no podem deixar perdre mai i de la que ens sentim orgullosos. 

María Dolores de Cospedal, secretària general del 
PP, diu que, mentre el president del govern espanyol té 
la voluntat de mantenir una convivència “lleial” a nivell 
institucional, el president català té una actitud “molt per-
judicial per als interessos dels ciutadans de Catalunya 
a més de desafortunada i de roí”. 

El cas Pallerols ha quedat tancat, després de 16 anys 
corrent pels jutjats, amb un pacte pel qual els acusats 
pagaran una indemnització de 388.000 euros i han ac-
ceptat la seva culpabilitat a canvi d’estalviar-se el judici 
i la presó. Unió resta com a responsable civil subsidià-
ria d’aquesta quantitat i com a responsable lucrativa de 
200.000 euros. 

Marta Llorens, portaveu d’UDC, ha descartat que el 
líder la formació, Josep Antoni Duran i Lleida, dimitei-
xi pel cas Pallerols, com li demanen tots els partits de 
l’arca parlamentari català. Ha negat que UDC s’hagi 
finançat irregularment i ha assegurat que només és 
responsable civil: “No ha estat condemnada, ni hi ha fi-
nançament irregular”. I en Duran a Xile dient per telèfon 
que “donde dije digo, digo diego”. Màgia.

Corinna Sayn-Wittgenstein, coneguda per estar amb 
el rei Juan Carlos a la famosa cacera d’elefants a Bots-
wana, i viure prop de la Zarzuela, apareix en uns cor-
reus electrònics que s’han aportat al jutjat d’instrucció 
número 3 de Palma que porta el cas Urdangarín. 

Francisco Larrey, un empleat de l’Institut Nóos, entitat 
de la qual formaven part els ducs de Palma, agraeix 
a l’aristòcrata alemanya la col·laboració en la primera 
edició del Valencia Summit, un dels esdeveniments in-
vestigats pel suposat desviament de fons públics. Tam-
bé en va fer un a Mario Sorribas, suposat testaferro 
d’Urdangarin,: “Mario, creus que em podré casar amb 
la senyoreta Corinna?”. 

Antonio Moreno, un enginyer, ara ja jubilat, porta 
més de vint anys denunciant abusos de las companyi-
es elèctriques d’Espanya. Endesa li va posar un plet 
per treure’s del damunt un incordi demanant-li gairebé 
360.000 euros entre indemnitzacions a l’honor i costes 
del judici. També que tanqués la web www.estafaluz.
com amb la que ha ajudat a molts consumidors a que 
els tornessin més de 500 milions que els havien cobrat 
de més. Ara Manuel Pérez Echenique, titular del jut-
jat número 86 de Madrid, ha dictat sentencia rebutjant 
totes les peticions de l’empresa elèctrica, considerant 
que és indubtable “que las denuncias realizadas por 
Moreno tienen relevancia pública o interés general”. 

Directora General:
PIA PRAT i JORBA

L’economista José Maria Gay de Liébana en les XIX 
Jornades Tributàries organitzades pels Assessors Fis-
cals de la Comunitat Valenciana va dir que estem go-
vernats per xorissos i ineptes. Però que la culpa és del 
poble perquè ho accepta i els continua votant.

El Banc d’Espanya s’esforça en afavorir el ciutadà. 
Els bancs ja paguen interessos més alts a d’altres en-
titats. Com el deute públic. I per tant ha fixat un topall 
del 1,75% pels dipòsits a un any, del 2,25% pels de 
dos i del 2,75% pels de tres. Està clar que sempre pa-
guen els mateixos.

Bank of America Corp ha anunciat haver fet acords 
legals per més de 14.000 milions de dòlars per posar fi 
als problemes derivats dels préstecs immobiliaris, hipo-
teques tòxiques i per fallades en el seu procés d’execu-
ció del deute. De Bankia no se sap res.  

CiU i ERC volen que el Parlament de Catalunya declari 
la sobirania democràtica del poble de Catalunya com 
a subjecte polític i jurídic. Aquest és el cavall de batalla 
segons el dret internacional. Uns partits ho estudiaran. 
El PP i C’s ja han dit que res de res.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del go-
vern espanyol ha reaccionat immediatament dient que 
en democràcia “no existeix legitimitat sense respecte a 
la legalitat”, i ha demanat que s’acati la Constitució i les 
lleis. I en cas contrari “el govern les farà complir”.

Tim Fox, director d’energia i medi ambient de l’institut 
d’Enginyers Mecànics del Regne Unit, ha dit que “En-
tre un 30 i un 50% dels aliments que es produeixen 
en el món van a les escombraries”. A més, “hi ha un 
innecessari malbaratament de terra, aigua i recursos 
energètics utilitzats en la producció, el processament i 
la distribució dels aliments. Els supermercats exigeixen 
aliments perfectes en aparença i això fa que, aproxima-
dament 500.000 milions de metres cúbics d’aigua, es 
malbaratin en cultius que mai arriben a consumir-se”. 

Miguel Arias Cañete, ministre d’Agricultura, Alimenta-
ció i Medi Ambient, ha trobat la solució. Ell diu que es 
menja els iogurts caducats. 

Per evitar les sancions amb que amenaçava la dele-
gada del govern Maria de los Llanos de Luna si no es 
complia la llei de banderes, l’Ajuntament de Gallifa ha 
posat a la façana principal una bandera espanyola d’un 
pam. La resta de banderes no són ara a la casa consis-
torial, però són de mides normals i molt visibles.

L’actitud  de la UPC és decepcionant, 
com a mínim, i mereixeria unes discul-
pes públiques, oi més encara tenint 
en compte els molts anys de relació 
de la ciutat amb aquesta universitat.

Es diu, es comenta...



Els ciutadans tenim dret a conèixer com es gas-
ten els diners que donem a l’Estat a través dels 
nostres impostos, taxes i contribucions. Tenim 
dret a saber què ens costa l’exèrcit, la Casa Re-
ial, el Senat, les delegacions del govern.... però 
l’Estat no dóna de forma directa i transparent 
aquesta informació. En època de retallades com 
ara, conèixer que l’exercit ens costa 45 milions 
d’euros diaris, segurament seria valorat negati-
vament pels ciutadans a l’hora de votar.
La transparència és un element indissoluble de 
la democràcia perquè permet que els ciutadans 
defineixin el sentit del seu vot. A més transparèn-
cia, més democràcia real. Hi ha però també una 
altra transparència necessària: la dels comptes 
dels grans mitjans de comunicació de l’Estat. 
El grup editorial d’El Mundo -majoria de capital 
italiana- es diu que té uns deutes de mil milions 
d’euros. Un deute que només amb prebendes de 
l’Estat pot superar. El diari La Razón té també 
grans dificultats econòmiques per seguir sortint 
al carrer cada dia. Tele Madrid durant anys ha 
practicat una política informativa molt agressiva 
envers el PSOE i envers Catalunya. Una forma 
segura de tenir audiència a la Meseta. Ara que el 
PP té el poder absolut tant a la Comunidad com 
a l’Estat, el PP ja pot desmuntar tota l’estructura 
televisiva que ja no necessita. A banda de redu-
ir despeses estructurals deixa l’espai ultra lliure 
per als d’Intereconomia que tenen uns deutes 
que podrien marejar. Informant esbiaixadament 
s’asseguren la mamella de l’Estat.
El transvasament de directius entre les empreses 
periodístiques i la política ha estat una constant 
els darrers mesos. El cas més pregó és segura-
ment el del ministre Wert i la seva esposa que, 
de formar part de la plantilla d’Intereconomia, 
han passat al govern i a TVE respectivament.
No m’estendré en les ocurrències de Wert res-
pecte de l’ensenyament, però potser val la pena 
dir que el govern de Rajoy/Wert ha gravat la cul-
tura amb el 21% d’IVA i als toros amb el 10. A Es-
panya és més barat torturar un animal en públic, 
que representar els clàssics en un escenari.
Els grans grups mediàtics mamen dels pressu-
postos de l’Estat i, sorprenentment també ma-
men dels pressupostos de la Generalitat. Un 
dels grans diaris estatals rep una subvenció mili-
onària del govern de Catalunya, per un especial 
setmanal sobre llibres en català... i castellà.
Quan veig la línia editorial de determinats grups 
mediàtics espanyols, blasmant en contra de les 
llibertats de Catalunya, entenc que ho fan per se-
guir mamant dels pressupostos públics perquè 
per lògica informativa no tenen cap mena sentit 
ni relació amb la realitat. El problema és que em 
fan sentir cornut i pagant el beure perquè gràcies 
a que, dia si i dia també, ens vesteixen de cartró, 
poden viure amb tota mena de prebendes.

  Transparència

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Un concepte de futur

S’ha d’obrir el debat sobre com s’ha de sortir 
de la crisi. S’ha de trencar el discurs que 

Ll
uí

s 
Ca

pd
ev

ila
 

A
 C

UA
 D

’U
LL

DIVENDRES
18 de gener de 2013 03WWW.VEUANOIA.CAT

D E  L ’ A N O I A

“Partit X, democràcia en directe” es va presentar a in-
ternet el 8 de gener. Una iniciativa que va aconseguir 
immediatament molts simpatitzants -només en el pri-
mer dia del llançament es van comptabilitzar 13.000 
seguidors a Twitter, 7.000 a Facebook, i quasi 100.000 
visites a YouTube- i que segurament anirà creixent. 
És una manera de recollir el descontentament d’una 
ciutadania cansada de no tenir una democràcia real i 
així pensa aprofitar les noves tecnologies per expres-
sar directament la seva voluntat popular. No volen els 
intermediaris -que s’autoanomenen representats- que 
els segresten les decisions i fan el que els sembla, una 
legislatura darrera l’altra, mentre s’emplenen les butxa-
ques i s’apropien de totes les palanques del poder. 
Per això es cerquen alternatives com aquestes. Volen 
noves vies. Però segurament un moviment d’individus 
inconnexes, convertits en activistes, sense estructura 
organitzativa, ni representants, no podrà generar un 
tsunami de canvi. Però probablement serà una llum 
que orienti moltes consciències, perquè és un agluti-
nador dels crits de desengany dels que fa temps que 
denuncien les actuals formes de representació i ma-
nera de fer política. Són els que sofreixen els efectes 
de la crisi i rebutgen continuar pagant els excessos 
de qui l’han causat. És una reacció coŀlectiva i indivi-
dual a la injustícia, canviant i diversificada. Lliga amb 
els moviments dels “indignats” i el 15M. Només que 
ara s’estén i s’organitza per la xarxa, els carrers i els 
llocs de treball, sense voler utilitzar els inoperants ca-
nals actuals. Han decidit prendre la iniciativa, cansats 
d’esperar inútilment una reacció dels partits, còmplices 
dels desnonaments, les preferents, les retallades i la 
pressió impositiva. 
Les llistes tancades han creat una casta allunyada de 
la ciutadania, fins convertir-se en partitocràcia. Un llast 
i no el canal de l’expressió popular. Les seves estruc-

tures anquilosades ja no permeten el funcionament de-
mocràtic. I aquesta manera de conduir-se es trasllada 
després a la gestió pública. Està clar que avui molts 
dels que estan en llocs preeminents, no tenen el nivell 
necessari, malgrat acaparin càrrecs i més càrrecs. I la 
ciutadania vol que deixin de ser el tap que impedeix 
que la voluntat ciutadana pugui avançar sense filtres, 
entrebancs i barreres. Perquè ara -a causa del bloqueig 
institucional dels dos grans partits espanyols- sembla 
que siguin els poders financers i no el poble, els que 
belluguin els fils de la gran política. Les institucions de 
supervisió no funcionen. La corrupció és escandalosa, 
i impune. La justícia és lenta i connivent amb el poder. 
Es capitalitzen bancs i caixes amb els diners de tots, 
però els seus dirigents se’n van amb les butxaques ple-
nes o amb nous càrrecs en altres societats amb estrets 
lligams amb l’estat, mentre porten a la ruïna a milers 
d’empreses i famílies. L’atur creix i sense treball no hi 
ha llibertat. No es veu on es va, ni ningú ho explica. 
Per això la ràbia popular cerca superar les barreres ac-
tuals. No vol deixar-se encotillar, sinó tenir la llibertat 
per exposar les seves queixes i mobilitzar les seves 
propostes, encara que les seves iniciatives no siguin 
programes estructurats i esperen que algú les acabi ar-
ticulant en accions de govern. Aquest projecte no cerca 
una minoria parlamentària, sinó transformar la manera 
de fer política. Volen una democràcia directa, instru-
mentada a través d’internet, que proposi accions que 
es puguin votar en freqüents referèndums. Una estruc-
tura administrativa transparent, lleugera, transversal i 
eficient. I això és quelcom que agrada sentir. I proba-
blement sigui un concepte a clarificar i a potenciar, per 
fer-lo un instrument de gestió eficaç en un futur no mas-
sa llunyà. Es digui Partit X o sigui aquell canvi social 
que tothom sap que ha de venir, encara que ningú sap 
com s’acabarà materialitzant.

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

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

Centre Mèdic del Bages
c. Pare Clotet, 12 Manresa • Tel. 93 874 84 07
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Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA



Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 12/01/2013

2-13-25-31-35-38
Complementari: 44
Reintegrament: 0

· Dimecres 16/01/2013
18-19-33-42-45-46
Complementari: 29
Reintegrament: 4

TRIO
· Dijous 10                  284  
· Divendres 11          542
· Dissabte 12     325
· Diumenge 13          393
· Dilluns 14               752
· Dimarts 15       426
· Dimecres 16      352

ONCE
· Dijous 10              13217
· Divendres 11       59627
· Dissabte 12    74326
· Diumenge 13       18380
· Dilluns 14             31373
· Dimarts 15    92992
· Dimecres 16    40994

· Dijous 10   29-32-34-42-44-46   C: 26  R: 2
· Dissabte 12   2-3-19-20-29-37  C: 1   R: 4

· Diumenge 13   17-27-44-45-51  Núm. clau: 9 

· Dimarts 15   22-38-40-42-47  Estrellas: 1/11

Loteries

Dia 18: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 19: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 20: BAUSILI/LA CREU/ Born, 23/P. de la Creu, 7 
Dia 21: MR SINGLA./ Pujadas, 47
Dia 22: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 23: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 24: ADZET/ Av. Barcelona, 9

GENER
18: Volusià; Prisca; Romana; Margarida 
19: Canut; Màrius; Marta; Gumersind.
20: Fabià; Sebastià
21: Fructuós; Agnès.  
22: Vicenç; Anastasi; Gaudenci.
23: Ildefons; Francesc Gil de Frederic. 
24: Francesc de Sales; Mare de Déu de Pau

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

Santoral

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL
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cartes al director
LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc.,  respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès 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.

La Hispano i la Wi-Fi
•• BERTRA GRAU

Estic il·lusionada he llegit un anunci 
on la empresa de autobusos  Segales, 
que fa el trajecte Caldes de Montbuy 
Barcelona  ofereix gratis wi-fi els seus 
usuaris
Esperem que La Hispano recolli la ini-
ciativa i col·loqui unes tauletes en els 
seients per els universitaris igualadins 
i  per els empresaris Seria una mane-
ra  molt bona de aprofitar el temps que 
dediquem a diari en el trasllat. I amb 
aixor millorar el nostre rendiment i pro-
ductivitat. Iniciativa que esperem reculli 
amb mes motiu el carrilet.Tot pregant el 
govern municipal que en prengui nota 
i exigeixi.Enacara que no vec gaire el 
nostre alcalde i els nostres regidors en 
el transport públic.

57% d’atur juvenil: una 
bomba de rellotgeria
•• JOVENTUTS SOCIALISTES DE CATALUNYA 

“L’actual situació d’atur i les polítiques 
contraproduents que realitzen els Go-
verns d’Espanya i Catalunya convertei-
xen la situació en una bomba de rellot-
geria social”
La Joventut Socialista inicia una Cam-
panya de denúncia d’aquesta situació 
amb el lema “Ens roben el futur” i, jun-
tament amb altres joventuts europees, 

forma part de la campanya “Rise Up” 
contra l’austeritat.
La Joventut Socialista de Catalunya 
(JSC) denuncia la “dramàtica, insoste-
nible i insuportable  situació de la jo-
ventut espanyola  i catalana que es tro-
ba amb un 57,6% d’atur”. “La situació 
és insuportable des del punt de vista 
econòmic, social i polític. Desaprofitem 
una part important del talent, excloem 
socialment a tota una generació que 
sota aquestes condicions és impossi-
ble que confiï en els institucions” asse-
gura Javi López, Primer Secretari de la 
JSC.
A més, els nostres Governs no fan més 
que abocar als joves aturats a l’emigra-
ció i tractar amb frivolitat i insensibili-
tat la realitat. Com l’anterior Conseller 
d’Ocupació que parlava en seu parla-
mentària de servir cafès a Londres o 
la secretària general de Immigració i 
Emigració del Govern estatal que men-
cionava l’esperit aventurer dels joves 
per explicar l’augment de l’emigració 
juvenil.
Necessitem que els Governs facin un 
canvi radical immediat de les seves 
polítiques, a més, ho facin amb un pro-
jecte compartit amb la Unió Europea. 
“Si no acabem amb l’austeritat, aca-
barà amb nosaltres”. En aquest sentit, 
la JSC ja forma part d’un grup de 10 
organitzacions juvenils socialistes de 
10 països d’Europa que ha iniciat una 
campanya europea “Generació de la 
Crisi: Rise Up!”, fent una crida al Con-
sell Europeu i al Parlament Europeu a 
rebutjar l’austeritat i actuar immediata-
ment a favor d’una Europa de l’ocupa-
ció, l’ecologia i la democràcia.
Per últim i per tal de denunciar la situ-
ació i presentar públicament diferents 
solucions, la JSC iniciarà una campa-
nya sota el lema “Ens roben el futur” 
perquè em de deixar clar que “la nos-
tra generació viu nul·les expectatives 
vitals i el segrest del seu present”. La 

campanya inclourà accions a les insti-
tucions i una denúncia clara i contun-
dent de la situació per convertir en crit 
el dolor de tota una generació.
Aquesta campanya també serà re-
alitzada a l’Anoia, ja que és una de 
les comarques que més pateix la crisi 
econòmica. “Els joves no veuen opor-
tunitats a la comarca i han de marxar, 
no només fora de la comarca sinó de 
l’estat. Aquí els acollim com “ambai-
xadors” però en veritat són un capital 
humà preparat, capacitat, engrescat, 
que ha estat abandonat pel seu país”, 
afirma Carles Cuerva, primer secretari 
JSC-Anoia. “Hem de donar solucions, 
alternatives, per què la situació tindrà 
impactes a tots nivells”.

CCOO de Catalunya valo-
ra positivament la decisió 
del tribunal constitucional 
de suspendre l’euro per 
recepta
•• CCOO DE CATALUNYA 

CCOO de Catalunya es felicita per la 
decisió del Tribunal Constitucional de 
suspendre l’euro per recepta a Catalu-
nya, deixant sense efecte aquesta me-
sura durant cinc mesos. CCOO sem-
pre ha considerat aquesta mesura com 
una taxa injusta que modificava el mo-
del sanitari públic i introduïa noves re-
tallades, exclusions i re-copagaments 
totalment injustos.
Per  a CCOO l’euro per recepta  és una 
taxa il·legal que vulnera la llei tributària 
i la llei de taxes, és injusta perquè fa 
pagar el que ja hem pagat, és insolidà-
ria perquè fa pagar més a les persones 
més vulnerables, als més malalts i a la 
gent gran, i és antidemocràtica ja que 
no apareixia en cap programa electo-
ral.
A més, l’euro per recepta ha estat un 
dels detonants de l’augment de la infla-

El passat dissabte dia 12 de gener 
es va dur a terme el sorteig entre 
els usuaris de les targetes client del 
Forn Alemany.
L’afortunat en aquesta ocasió va ser 
el client núm. 1.405, en Paco Muñoz 
Contreras i el premi que li va corres-
pondre va ser un cap de setmana a 
Còrdova.

Paco Muñoz Contreras, 
nou guanyador del 
sorteig del Forn Alemany

ció a Catalunya que ha acabat l’any en 
un 3,6%, 7 punts per sobre de la infla-
ció estatal.

FE D’ERRADES
En la darrera edició sortia erròniament 
publicat un anunci de l’àrea de promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí en què s’oferia un taller 
de consolidació empresarial que ja es 
va dur a terme. 
Lamentem la confusió i les molèsties 
que han pogut ocasionar aquest error.
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Avui en dia que està tant de moda la paraula “Empre-
nedor” m’agradaria parlar i criticar aquesta paraula, 
o potser l’ús que se’n fa d’ella. Moltes vegades no-
més s’associa la paraula “Emprenedor” a algú que té 
un negoci, però crec que “Emprenedor” ho és tant o 
més, qui està en una associació sense ànim de lu-
cre, qui decideix donar un gir de 180 graus a la seva 
vida, qui està esperant un nen o qui està fent una 
obra de teatre. 
Per aquest motiu, a mi m’agradaria parlar del que 
anomeno “els Emprenedors de Shakespeare”: o si-
gui, els actors. Un concepte que m’acompanya des 
de fa temps i que crec que és la millor manera de 
descriure un emprenedor del món del teatre. Per-
què els actors som emprenedors en molts sentits: 
en l’entorn, en la innovació, en crear companyies i 
en intentar dur a terme els nostres somnis artístics.
Un dels valors que tenen els emprenedors és el 
RISC. Risc a perdre-hi, a equivocar-se, a triomfar, a 
aprendre... Risc positiu i negatiu. En aquest cas dels 
actors, a no saber que després d’haver estat assa-
jant durant hores i hores, l’obra de teatre final tindrà 
sortida o agradarà al públic o si te la programaran a 
algun teatre, per exemple. 
Un cop estàs una mica en el “mundillo” veus que hi 

Els emprenedors de Shakespeare
XÈNIA CASTELLTORT ·    Jove Cambra Igualada

ha molts i molts emprenedors amb espectacles dife-
rents, innovadors, sorprenents que sempre busquen 
“el ser diferent” i que no tot consisteix en sortir a la 
televisió. Un gran exemple d’això és la gran actriu 
Anna Lizaran, que ens va deixar la setmana passa-
da i que ella va ser l’autèntica emprenedora de Sha-
kespeare del teatre català, compromesa i que es va 
dedicar en la major part al teatre de casa nostra, al 
que li agradava, a la seva passió que va portar-la a 
l’exceŀlència. 
Personalment amb la barreja de treballar en compa-
nyies com “Gralla Manufactures Teatrals” i coincidir 
amb bolos amb “The Mortimers”, Robert Gobern en-
tre altres, i la Jove Cambra d’Igualada liderant projec-
tes i sempre buscant el tret diferencial i emprenedor 
de tot programa, m’han picat l’agulla de l’emprene-
doria fent-me moure el cervell inconscientment per 
apostar pel risc!  Veure tots aquells actors treballar 
en projectes grans, espectacles per Barcelona, per 
entitats reconegudes... et fa veure que ells són au-
tèntics EMPRENEDORS i que, com tots, sacrifiquen 
moltes hores, caps de setmana, festes, ponts... per-
què al cap i a la fi ells també tenen la seva empresa: 
ELLS MATEIXOS i això poca gent ho sap i poca gent 
ho valora. 

Un dels arguments que més fan servir els contraris 
a la independència és que cal centrar els esforços 
per sortir de la crisi. Per això diuen i repeteixen 
fins a l’avorriment que el moviment independentis-
ta és només una “aventura que no sabem on ens 
portarà”.
És fàcil caure en aquesta faŀlàcia perquè és evi-
dent que si alguna cosa preocupa ara mateix la 
majoria de catalans és si podran arribar a final de 
mes o si el seu negoci aguantarà les envestides 
de la manca de finançament.
La realitat, però, és que independència i millora 
de la situació econòmica van íntimament unides 
i no podem considerar l’una sense l’altra. La po-
lítica d’asfíxia econòmica a què ens té sotmesos 
el govern central ens porta a una dependència 
cada vegada més gran dels recursos que arriben 
de Madrid. I aquests són cada cop més escassos, 
obligant a més a complir un dèficit del 0,7 per cent, 
absolutament inassolible en les circumstàncies 
actuals. Ho va dir ben clar el president Mas en la 
inauguració del tram del TGV de Barcelona a Fi-
gueres: “Catalunya és la comunitat que més apor-
ta a l’Estat i la darrera en inversió pública”. Traduït 
en números, vol dir que si Catalunya pogués dis-
posar dels recursos que genera, en comptes d’un 
dèficit anual de 23.000 milions d’euros, tindria una 
balança fiscal positiva de 13.200 milions. És fàcil 
imaginar què es podria fer amb aquests diners en 
tots els àmbits, especialment els que han patit més 
retallades, imposades pel centralisme fiscal.
Per tant, que no s’enganyin ni ens enganyin més. 
No és cert que Catalunya cauria en una pobresa 
absoluta o que els avis no cobrarien les pensions 
o no hi hauria diners per pagar les nòmines dels 
treballadors públics. També és cert que els pri-
mers temps poden ser difícils, perquè abans cal-
drà pagar els deutes pendents i a més regularitzar 
i estabilitzar l’economia. Per això, em sembla molt 
adient que les primeres reunions entre ERC i CiU 
tractin conjuntament els dos temes: economia i 
procés cap a la independència, perquè són inse-
parables. 
S’han de prendre mesures en tots dos sentits, te-
nint en compte que no n’hi ha prou amb estrènyer-
se (encara més?) el cinturó, sinó que cal treure’s 
de sobre la rèmora de tantes persones que no 
tenen feina. Si seguim en la dinàmica que actu-
alment imposa Madrid, la pèrdua de llocs de tre-
ball s’incrementarà encara més. Un descens de la 
producció comporta necessàriament un increment 
de treballadors passius, obligats a viure del subsidi 
d’atur. 
En qualsevol cas -i donada la complexitat de la 
situació econòmica de Catalunya- també hauríem 
de tenir present una veritat evident: pitjor que ara 
no hi estarem. A més, davant una situació difícil, 
els catalans no acostumem a esperar que les solu-
cions ens vinguin de dalt. L’actitud de l’empresariat 
català -prou malmesa per la liquidació de les cai-
xes i la disminució de petites i mitjanes empreses-- 
ha estat sempre de buscar solucions imaginatives. 
Fins ara ens n’hem anat sortint. Només ens hem 
de desprendre de l’argolla que ens ofega i podrem 
respirar tranquils. No es tracta d’una aventura sinó 
d’una qüestió de supervivència.

Independència i 
crisi

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Entenem la paraula revolucions com a tots els fets vio-
lents ocorreguts en la història de Catalunya des de final 
de l’Edat mitjana fins l’actualitat.  En aquest context, 
impliquem des d’aldarulls revolucionaris, a guerres de 
religió, a enfrontaments socials, etc. Europa ha estat 
un paradigma revolucionari. Catalunya ha tingut en els 
temps moderns des del segle XV la increïble quantitat 
d’onze revolucions, Castella n’ha tingut nou, França set 
i Anglaterra tres. Com podeu veure, Catalunya  porta el 
lideratge; el caràcter català porta del seny a la rauxa, 
moltes vegades de forma sobtada, sense necessitat de 
bases racionals, només impera el sentiment o l’emoció 
del moment. De la mateixa manera passem ràpidament 
del desastre dels resultats de la nostra emoció a la vida 
normal de treball i feina com si no hagués passat res, 
com va passar després de l’11 de setembre de 1714 
quan l’endemà o als pocs dies ja obrien les botigues a 
Barcelona, com si la guerra i la presa de Barcelona ja 
fos cosa del passat. Segons Vicens Vives, la primera 
experiència revolucionària europea va ser l’alçament 
català del segle XV, també denominada Guerra civil 
catalana o enfrontament entre la monarquia catalano-
aragonesa i les institucions catalanes. És difícil i com-
plicat analitzar les causes i motors d’aquesta revolució, 
s’hi van barrejar molts fenòmens socials, com la lluita 
de les classes dirigents dels país contra la prepotència 
monàrquica  a la qual no estaven massa acostumats. 
El  Comte de Barcelona va ser un feudal més, entre 
la nombrosa classe aristocràtica durant l’Edat mitjana, 
i moltes vegades la monarquia catalano-aragonesa 
havia de claudicar davant la força de l’aristocràcia o 
noblesa. Aquesta classe dirigent, i a més molt endogà-
mica, ho va intentar amb el Compromís de Vilafranca, 
obligant el rei Joan II a demanar permís a la Generalitat 

per entrar en el Principat. Si a això hi ajuntem la lluita 
del poble menut per poder vèncer les oligarquies muni-
cipals i participar en el govern de les ciutats, i si també 
hi sumem la lluita de la pagesia contra els propietaris 
feudals i senyorials, anem a parar  a una situació tan 
complicada que s’hi barregen aspiracions de diferents 
classes socials per sortir de l’anquilosament de l’èpo-
ca, les lluites de les classes dirigents per no deixar-se 
trepitjar per l’incipient poder absolut de la monarquia, i 
també hi podem incloure en no permetre les instituci-
ons catalanes intromissions reials i pèrdua de poder. 
Segons Vicens Vives els denominats ciutadans hon-
rats, casta dirigent, creuen fermament allà en el 1420 
que són els amos del país. Una majoria (no tots), més 
nobles i eclesiàstics de cert nivell, comparteixen el cre-
do de la casta dirigent de les ciutats. Els menestrals es 
queixen de llur misèria que és conjuntural  del moment; 
els pagesos s’apleguen a resistir per enfrontar-se als 
aristòcrates (guerres remença) i, com és natural, la 
monarquia rebutjada per les classes dirigents s’aprofita 
del suport que li demanen les classes populars en el 
seu enfrontament amb l’aristocràcia. Resultat: 10 anys 
de guerra civil, la Generalitat derrotada i Pau de Pedral-
bes que finalitza la contesa. Catalunya paga molt car 
el seu enfrontament amb la monarquia i el país queda 
devastat per molt de temps. Ferran II, fill del rei, quan 
encara príncep ajuda la seva dona a consolidar-la al 
tron de Castella, ell esdevindrà rei dels catalans a la 
mort del seu pare a la vuitantena. S’inicia la confede-
ració dels dos regnes (Aragó i Castella) sota la monar-
quia dels Reis catòlics i la història s’escriurà diferent a 
partit de llavors.  

Fonts bibliogràfiques: Notícia de Catalunya, i altres 
llibres de Jaume Vicens Vives

Les revolucions catalanes (s. XV)
GALO BALL I RATÉS·   
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Des que el tren d’alta velocitat va entrar en funciona-
ment l’any 1992, Barcelona va posar-se a la cua per 
ésser inclosa en aquesta xarxa. No va ser però fins 
el 2008 que, després de 10 anys d’obres i 2 mesos 
d’endarreriment sobre la data prevista inicialment 
les capitals catalana i espanyola van quedar enlla-
çades per aquest mitjà de transport. 
Tot i l’avantatge que va significar el 
poder viatjar a Madrid sense l’obli-
gació de fer-ho amb el pont aeri, 
la connexió de Barcelona amb el 
nord de Catalunya i amb França ha 
romàs coixa durant 4 anys més. Fi-
nalment, el que semblava un capítol 
de la història inacabable va veure 
escrita la seva darrera pàgina, quan 
fa un parell de setmanes es va in-
augurar el tram que uneix aquesta 
ciutat amb les de Girona i Figueres. 
Vint anys han transcorregut des que 
Barcelona va acollir les Olimpíades, i Sevilla la Ex-
posició Universal. Els mateixos que han calgut per 
a que Barcelona hagi vist complert el desplegament 
d’aquesta línia. Això de complert és un dir, perquè la 
realitat dista encara molt del que el govern central ha 
volgut fer creure. Ni la delegació de gala encapçala-
da pel príncep Felip, que es va desplaçar a Barce-
lona amb motiu de la inauguració ni els seus parla-

ments optimistes que proclamaven als quatre vents 
que a partir d’ara Catalunya està ja enllaçada amb la 
resta d’Europa, poden amagar la gran quantitat d’in-
fraestructures que encara estan a mig construir i que 
d’haver esperat a què s’acabessin, haguessin tornat 
a endarrerir la data de la inauguració. 

Els treballs de construcció d’aquest línia van ser atu-
rats diverses vegades per manca de fons, suposa-
des dificultats tècniques... Mentrestant se seguien 
construint altres trams en diverses parts del territori 
espanyol, que després ha resultat ruïnosos per man-
ca d’usuaris i han acabat sent suprimits. Les parau-
les del Sr. Rajoy volent fer creure que Catalunya és 
la comunitat a qui s’ha dotat de moltes més infraes-

Habemus AVE
EDUARD CREUS ·    educrevi@telefonica.net

Avui només és el crit de guerra del club de bàsquet 
local però la dita “Torà, pebrots i pa” ens recorda la 
importància que anys enrere tenien en l’economia 
local dues activitats ara vingudes a menys. En el pri-
mer cas, l’increment de les rendes familiars amb la 
industrialització de fa unes dècades i, més recent-
ment, l’escassetat d’aigua va deixar erms bona part 
dels horts existents a tocar de la riera de Llanera. 
Un diumenge de desembre, en un cafè de la vila, una 
colla d’hortolans en stand-by hivernal i de desertors 
de l’aixada fan tertúlia tot fullejant la premsa del dia 
que, amb unes quantes setmanes de retard, es fa 
ressò d’un tema que afecta la comarca: el fràcking.
-Així que el Segre diu que busquen petroli per aquí? 
I quin mal hi ha en això?
El fràcking o fractura hidràulica és una tècnica, pro-
hibida en alguns estats d’Europa, que consisteix en 
perforar a gran profunditat i, mitjançant la injecció 
d’aigua, sorra i productes químics a gran pressió, 
fracturar el substrat rocós, on hi ha atrapades dife-
rents bosses de gas o petroli que, al trobar-se en 
quantitats petites, no podrien ser extretes per mè-
todes tradicionals. Al nostre país hi ha diferents zo-
nes amenaçades per projectes d’aquest tipus i amb 
prospeccions aprovades o en procés d’autorització: 
comarques dels Ports, Alt Maestrat i Baix Maestrat 
(projectes Aristòtil, Arquímedes i Pitàgores), Osona 
i Berguedà (Leonardo), Segarra, Anoia, Solsonès, 
Noguera i Urgell (Darwin, que inclou Torà i la vall 
del Llobregós), Ripollès, Garrotxa i Osona (Ripoll), 
Baixa Ribagorça (Turbó), Llitera, Noguera, Segrià, 
Baix Cinca, Ribera d’Ebre i Matarranya (Perseu, Pro-

Un forat negre sota els pebrots
JOSEP A. VILALTA ·    

meteu, Atles i Hèlios), Berguedà, Bages i Solsonès 
(amb tres projectes d’extensió més reduïda). Un dels 
riscos més grans d’aquesta tècnica és la contamina-
ció dels aqüífers subterranis, ja sigui pels productes 
químics emprats en la fractura o pels mateixos hi-
drocarburs. Tot això s’explica força bé en el vídeo “El 
fràcking truca a la porta”  de la Plataforma Aturem el 
Fràcking que podeu trobar penjat al Youtube.
-Sí, sí, però deixa’t d’hòsties. T’imagines que troben 
petroli al teu terreny o al meu? Podríem viure com 
uns “jeques”!
Un individu amb els pantalons i la samarreta estri-
pats i tacats de negre i amb un barret atrotinat -més 
mal vestit que un diputat de la CUP- fent saltirons 

amb un pic a la mà, davant d’un raig de petroli que 
emergeix del terra. És, jocs d’atzar a banda, la re-
presentació gràfica per exceŀlència de la riquesa 
sobrevinguda i una de les idees a combatre en la 
lluita contra el fràcking. L’actual manca d’expectati-
ves laborals i econòmiques pot fer que, tret de mi-
nories molt conscienciades, davant de promeses de 
grans inversions al territori, a la majoria de la gent no 
li preocupi especialment la possibilitat que a l’horto-
là que rega d’un pou se li panseixin el pebrots. En 
una època en què el que s’està ermant ja no són 
els horts sinó les fàbriques, incrementant els percen-
tatges d’atur, si es vol arribar a conscienciar al con-
junt de la societat dels perills del fràcking no n’hi ha 
prou amb advertir dels inconvenients que aquestes 
pràctiques poden tenir pel medi o pel paisatge, sinó 
que cal combatre també les falses expectatives de 
progrés econòmic i d’abundància de llocs de treball. 
En aquest sentit no estaria de més recordar que, tot i 
que el subsòl és públic i no de l’hortolà dels pebrots, 
qui ha soŀlicitat els permisos per fer prospeccions 
són empreses privades -res d’estrany en un temps 
i un país en que fins i tot es privatitza l’aigua- i que, 
per tant, en el cas d’arribar-se a explotar la seva re-
percussió econòmica es produiria ben lluny d’aquí. 
Si pel contrari aquestes prospeccions, i les possibles 
extraccions consegüents, s’aturen els hidrocarburs 
continuaran on són. Qui sap si en un futur es poden 
extreure amb mètodes menys agressius i, com cor-
respondria a tots els recursos energètics, en benefici 
del conjunt de la societat. De moment millor que no 
ens els toquin (i els hidrocarburs tampoc).

tructures que a la resta del territori, no van convèn-
cer ni als assistents ni a ell mateix. Parlant d’infraes-
tructures en general, no volia altra cosa que desviar 
cap a un altre lloc l’atenció centrada en l’eix ferroviari 
català. És ben palès que aquesta via de transport és 
del tot paupèrrima. Només cal fer una ullada a les 

comarques on poder comptar amb 
un sistema de via ampla, ha esde-
vingut gairebé una utopia. Que ens 
ho preguntin als habitants de l’Ano-
ia, si no.
Reprenent el tema principal, la 
connexió d’alta velocitat entre Bar-
celona i França està encara escap-
çada. Cal fer encara un transborda-
ment per enllaçar amb els combois 
que van al país veí. De moment, 
no s’albira la data en què podrem 
fer un Barcelona – París sense ha-
ver de canviar de tren, tot i que vull 

creure que no ha de tardar massa. Després d’haver 
esperat 20 anys per veure aquesta línia acabada en 
un 90%, qualsevol període ens semblarà curt. Però 
no tot és negatiu. Quan vulguem fer una passejada 
pel cas antic de Girona o visitar el museu Dalí, ja 
no caldrà passar la major part del dia a la carretera. 
Alguna cosa al menys hem guanyat.



El tema de la setmana  

L’Antic Gremi de Traginers arriba a la 191a edició de la festa, la més antiga del país 

Tres Tombs d’Igualada
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JORDI PUIGGRÒS
Ja és aquí la Festa dels Tres 
Tombs i de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada. A banda 
dels actes tradicionals de la 
setmana passada, i de la dia-
da de Sant Antoni, ahir dijous, 
serà diumenge quan en ocasió 
dels Tres Tombs, la festa dels 
cavalls i els carros arribi al seu 
punt més àlgid. Els organitza-
dors esperen rebre la visita de 
prop de 20.000 visitants, so-
bretot si el temps acompanya, 
que podran veure una desfila-
da força nombrosa de genets, 
cavalls i carruatges de tota 
mena. 
Els Tres Tombs arriben en-
guany a la 191a edició, una 
xifra de la que poques entitats 
poden presumir a Catalunya, 
més encara si tenim en comp-
te que sempre s’ha celebrat de 
forma continuada, el que la fa 
molt singular. No cal dir que 
pels organitzadors pren cada 
vegada més importància la 
200a edició, d’aquí nou anys 
que representarà dos segles 
de Tres Tombs a Igualada, i 
que es vol sigui una festa molt 
especial.

Heralds de Reus i un carro 
de botes de vi, novetats
Es preveu que aquest any obri 
la desfilada una representació 
dels Heralds de  l’Ajuntament 
de Reus, que vénen a substituir 
la presència, fa uns anys, dels 
cavalls de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona. Serà també una 

Els Tres Tombs d’Igualada esperen rebre 
diumenge prop de 20.000 visitants

corden antigues activitats de 
la ciutat (llenya, sola, palla, 
fogots...), carros de pagès, 
carros destinats a antigues 
activitats menestrals i serveis 
ciutadans (bombers, escom-
brar i regar els carrers, fune-
rari...) de tragí de grans mer-
caderies (lleteres, cervessa,...) 
i animals de peu rodó muntats 
o a bast. I, com és tradicional, 
en companyia de la pubilla i les 
dames d’honor, i els bande-
rers, portadors de les bande-
res del gremi: la petita i la gran 
que daten de 1822 i 1856 res-
pectivament. En el darrer tomb 
tindrà lloc la benedicció de tots 
els animals presents i, en fina-
litzar, es repartiran panets be-
neïts a les cavalleries. La festa 
s’acabarà diumenge amb l’ha-
bitual dinar de germanor.

Diumenge podrem tornar a veure carros i cavalls a dojo pels carrers d’Igualada.

manera molt vistosa de veure 
l’inici dels Tres Tombs. També  
és una novetat la presentació 
d’un carruatge de botes de vi, 
realitzat pels membres de l’An-
tic Gremi de Traginers, que hi 
han dedicat moltes hores, amb 
la coŀlaboració de Vins Grau. 
És la primera vegada que es 
podrà veure un carro de botes 
de vi als Tres Tombs d’Iguala-
da, si bé n’existeix un que en 
porta una de sola.
Recordem que els Tres Tombs 
d’Igualada és una festa decla-
rada d’interès turístic nacional, 
al costat d’altres com la Patum 
de Berga, Corpus de Sitges 
o la Passió d’Esparreguera, 
d’aquí la importància de la fes-
ta igualadina. Començarà a 
partir de les 12 del migdia.
En la desfilada hi participaran 
carros de transport que re-

DIVENDRES, 18 DE GENER
- A les 9 del vespre i a l’Ate-
neu Igualadí, concert a càrrec 
de la Coral Cor Da Capo, PAX 
Cor de Cambra i Coral Juve-
nil Xalest a l’Ateneu Igualadí.
DISSABTE, 19 DE GENER
- A les 6 de la tarda, comen-
çarà la tradicional cercavila 
pels carrers de la ciutat.
A l’arribada a casa dels ban-
derers, aquests obsequiaran 
a tots els presents amb coca 
i barreja.
DIUMENGE, 20 DE GENER
- Des de les 9 fins 2/4 d’11 
del matí, esmorzar pels par-
ticipants forans en els Tres 
Tombs, a l’esplanada del 
torrent de Can Masarnau. Al 
mateix temps, es realitzarà la 
inscripció de participants.
- A partir de les 11 del matí, 
concentració per a l’inici dels 
Tres Tombs, als carrers ha-
bituals, al voltant de la plaça 
Castells.
- A les 12 del migdia, inici dels 
Tres Tombs, obrint la comiti-
va les banderes gremials i les 
pubilles. 
El recorregut serà: plaça Cas-
tells, avinguda Balmes, carrer 
de Joan Maragall, passeig 
Verdaguer, carrer d’Òdena, 
rambla de Sant Isidre, rambla 
Nova, rambla de Sant Ferran. 
En el darrer tomb, i des de 

l’empostissat situat a la Ram-
bla de Sant Isidre, benedic-
ció de totes les cavalleries i 
animals domèstics que vulgui 
portar tothom.
- En la mateixa franja horària 
fira de productes agroalimen-
taris catalans, organitzada 
per la Manduca, Associació 
de Petits Productors Agroali-
mentaris Catalans, al parc de 
l’Estació Vella.
- A les 4 de la tarda i al Res-
taurant Sesoliveres, dinar de 
germanor. Els comensals se-
ran obsequiats per part del 
Gremi, amb el tortell de Sant 
Antoni.
DILLUNS, 21 DE GENER
- A les 8 del vespre i a l’es-
glésia de la Soledat, missa 
en sufragi pels socis traspas-
sats.
DISSABTE, 26 DE GENER
- A les 10 del vespre i a l’Ate-
neu Igualadí exhibició de 
balls de saló. Seguidament, a 
dos quarts d’onze ball de so-
cis amenitzat per l’orquestra 
Quartz. En l’entreacte es farà 
la presentació dels banderers 
i pubilles a tots els assistents.
Acte seguit, sorteig de tortells 
entre tots els socis assistents 
al ball, gentilesa de pastis-
series Pla, Closa, Bon Tast i 
Fidel Serra.

Programa d’actes

TOMBS 
D’ IGUALADA3

festa tradicional d’interès nacional

www.gremitraginersigualada.com
Vols fer-te soci?

Tel. 93 803 37 97 magi.molas@telefonica.net



“Cada vegada més gent ens demana de participar 
a la festa des de dins, i això ens anima per al futur”

Malgrat la crisi, que 
també fa mal als Tres 
Tombs, per diumenge 
s’esperen prop de 
200 animals i 70 
carruatges, la majoria 
“populars”, sigui de 
càrrega o de traginers
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Magí Molas i Joan Sellès.

Parlem amb Magí Molas i Joan Sellés, president i vicepresident de l’Antic Gremi de Traginers

JORDI PUIGGRÒS
Magí Molas i Joan Sellès són 
les cares visibles de l’Antic 
Gremi de Traginers, al capda-
vant d’una junta de 16 perso-
nes que té cura cada any d’ho-
res i hores de feina per tenir-ho 
tot a punt per a la gran festa 
de Sant Antoni. És feina que 
no es veu, però que hi és. No 
és gens fàcil posar a punt els 
detalls d’una convocatòria que 
acull quasi 20.000 visitants i 
desenes de cavalls, genets i 
carruatges vinguts d’arreu de 
la geografia. A més, la festa 
no s’acaba a Igualada. L’Antic 
Gremi estima i es deixa esti-
mar per les entitats que tenen 
cura dels Tres Tombs en molts 
altres punts de Catalunya, fruit 
d’una entesa que va iniciar 
precisament l’entitat igualadi-
na, ja fa alguns anys. La re-
lació és tan intensa que s’han 
fet amistats i coneixences en 
molts indrets, i tot plegat grà-
cies als carros, als cavalls, als 
guarniments... 

Portadors d’una gran 
responsabilitat
“Ens sentim portadors d’una 
gran responsabilitat”, diu Mo-
las. La història pesa molt, a 
l’Antic Gremi, i això és nota, 
d’aquí que a en Magí i Joan 
els falti temps per començar a 
parlar del jovent. “Costa, però 
mica en mica hi ha noves ge-
neracions que s’hi posen, i ens 
hauran de prendre el relleu al-
gun dia, com va passar amb 
els nostres pares”, diu Sellès. 
“La festa es farà sempre, serà 
diferent, segur, però es farà”, 
diu convençut Molas. 

El que costa és portar nove-
tats. “És difícil en una festa 
com aquesta, perquè implica 
augmentar molt els costos. Al-
guna cosa s’haurà de fer més 
endavant, potser pensant en 
el 200 aniversari. Penseu que 
el que fem cada any és treu-
re al carrer quelcom que ja no 
existeix. Abans a gairebé cada 
casa tenia un matxo, un cavall, 
un carro... Avui ja no és així, a 
Igualada ja no en queda ni un, 
i els que hi pot haver en algun 
racó són de caprici, podríem 
dir”, diu el president de l’Antic 
Gremi.

Cada vegada més gent vol 
participar des de dins
Joan Sellés, que té cura de 
tota la logística de la festa, és 
conscient que, a més dels que 
hi participen amb carros o ca-
valls, també hi té molta impor-
tància el públic. “Hi ha molta 
gent, cada any, més que en 
qualsevol altre lloc. D’uns anys 
cap aquí en això hi hem sortit 
guanyant, i hem passat al da-
vant de Vilanova i la Geltrú, ja 
fa deu o dotze anys. La gent 
d’Igualada i la que ve de fora, 
participa de la festa. A Iguala-
da ja sabem que després de 
Nadal, Cap d’Any i Reis, vé-
nen els Tres Tombs. I això és 

molt bonic”, diu Sellés, que ar-
riba a l’entrevista amb La Veu 
després d’acabar de carregar 
el carro de palla que podrem 
veure diumenge. “Com sem-
pre, quedarà tot molt bonic, ja 
veureu. Valdrà la pena. Cada 
vegada hi ha més gent que 
vol participar dins de la festa, 
i procurem facilitar algun carro, 
o algun cavall... Intentem aju-
dar per fer-ho possible, perquè 
no sempre tothom sap portar 
un cavall. Se n’ha d’aprendre, 
és clar. Però aquesta iŀlusió no 
es trencarà per falta de medis. 
S’ha de gaudir la festa, i això 
ens anima per al futur”.
Els problemes són pels de la 
junta de l’Antic Gremi. Ja no 
queden mestres artesans que 
tinguin cura dels guarniments,  
com abans. Per arreglar unes 
rodes d’un carro, fa uns anys, 
es va haver de buscar ajuda a 
Polònia. Ara s’haurien d’arre-
glar les rodes del carro de la 

palla, però no queda ningú... 
Són oficis que han desapa-
rescut. “Però la gent vol veure 
els carros, com cada any, i no 
poden faltar. Hi ha gent que es 
passa sis mesos l’any per tenir 
a punt la guarnició que portarà 
el seu cavall”, diu Molas. Sort 
que la junta de l’Antic Gremi i 
els coŀlaboradors cuiden que 
no manqui res. “L’avantatge 
que tenim és que hi ha gent 
per tot, que es pot cuidar de 
coses molt específiques, i això  
és una de les claus que surti 
bé”, diuen el president i el vi-
cepresident, que tenen l’aval 
de prop de 300 socis que té 
l’entitat.

200 cavalls i 70 carruatges 
per diumenge
Malgrat la crisi, que també fa 
mal als Tres Tombs, per diu-
menge s’esperen prop de 200 
animals i 70 carruatges, la ma-
joria “populars”, sigui de càrre-

ga o de traginers. Els de luxe 
són també benvinguts, però es 
prioritzen els carros que repre-
senten l’ofici de traginers, tan 
vinculat històricament a Igua-
lada i comarca. “Hem de tenir 
en compte que la gent que ve 
de fora, amb els seus carros 
o cavalls, també gaudeixen, 
quan veuen que aquí, al llarg 
de tot el recorregut, hi ha gent. 
Això agrada molt a tothom, 
perquè només passa aquí”, 
diuen Molas i Sellès. Això fa 
plantejar també a l’Antic Gremi 
de promocionar més la festa, 
una assignatura pendent. “Ja 
ve molta gent de fora, però re-
coneixem que caldria que es 
conegués més, fins i tot fora 
de Catalunya. Ha vingut gent 
d’Andalusia, on el món dels 
carros també és molt conegut, 
i s’ha quedat fascinada amb el 
que ha vist a Igualada”.

El Museu del Traginer, 
en perill
D’altra banda, no fa gaire me-
sos, la família Ros, propietària 
del Museu del Traginer, va fer 
un crit d’alerta perquè corria 
perill a conseqüència de la 
manca d’ajuts públics. L’An-
tic Gremi és patró de la Fun-
dació Museu del Traginer. El 
seu president reconeix que “la 
situació és molt difícil, perquè 
mantenir el Museu val molts 
diners i no hi ha prou visites 
per fer-ho rendible. A més, es 
tracta d’una coŀlecció privada 
i això fa més difícils els ajuts 
públics, sobretot si els museus 
públics també passen dificul-
tats. El que hi ha és un proble-
ma gros i de difícil solució”.

Plaça Sant Joan, 8-9
Tel. 93 803 13 85

Mòbil. 686 880 774

Mercat Mpal. la Masuca, 
llocs 137 - 140

Tel. i Fax. 93 804 23 50

carnisseria.gual@gmail.com

Mercat de la Masuca Parada 124
T. 938 035 906 Igualada
esquius1961@gmail.com

CARNISSERIA · XARCUTERIA · AVIRAM

Dr. César Martín Eleno
Aparell Digestiu

Dr. Joan Vidal
Medicina i Psicologia

Carme Carbonell
Psicologia clínica

Mariona Berini
Psicologia infantil

Assumpció Linares
Logopèdia i cant

Indústria,1 IGUALADA  Tel. 93 805 29 95

aqualatamèdics
consultoris

3 TOMBS D’ IGUALADA
festa tradicional d’interès nacional



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
18 de gener de 2013

10 WWW.VEUANOIA.CAT

IGUALADA / LA VEU

El Saló de Sessions de l’Ajun-
tament d’Igualada va acollir 
el passat divendres, l’acte de 
proclamació dels banderers, 
la pubilla i les dames d’honor 
de la festa dels Tres Tombs 
de l’any 2013, que tindran lloc 
el proper diumenge dia 20. El 
consistori de la ciutat serà en-
guany el portador de la bande-
ra petita i seran, doncs, l’alcal-
de de la ciutat, Marc Castells, 
i altres regidors, els encarre-
gats de dur aquest estendard 
en una de les celebracions 
més històriques de la capital 
de l’Anoia. L’últim cop que la 
corporació municipal en va ser 
portadora va ser l’any 1997, 
coincidint amb el 175è aniver-
sari de l’Antic Gremi de Tragi-
ners d’Igualada. 
L’alcalde va destacar la impor-
tància de conservar i potenciar 
una festivitat com la dels Tres 
Tombs i Sant Antoni Abat, “una 
celebració que es va seguir ce-
lebrant fins i tot en temps molt 
difícils com els de la Guerra Ci-
vil, que fa gairebé dos segles 
que mantenim viva i que forma 

part de manera inseparable de 
la ciutat d’Igualada”. Castells 
va voler adreçar “un agraïment 
molt especial a tots aquells 
que, des de 1822, membres 
del gremi o senzillament igua-

ladins i igualadines que hi han 
contribuït de manera desinte-
ressada, han dut fins als nos-
tres dies una festivitat única i 
ho han fet de manera exem-
plar, amb un exquisit respecte 

per la tradició i estimació per la 
ciutat”. 
En el marc d’aquest mateix 
acte, es va proclamar Pere Ar-
gelich i Carles com a portador 
de la bandera gran, Sandra 

Domènech i Corbella va ser 
designada pubilla del gremi 
2013, i Núria Riba i Bosch i 
Carme Alonso i Romero en se-
ran les dames d’honor. 
Xavier Ros, director del Museu 
del Traginer, va cloure l’acte 
amb una conferència instituci-
onal titulada “Tres Tombs: fes-
ta, tradició i sentiment”. 

Ofici de Sant Antoni
Ahir dijous, dia de Sant Antoni 
Abat, es van dur a terme els 
actes més solemnes de la fes-
ta. Des de la casa del bande-
rer Pere Argelich, portador de 
la bandera gran, es va anar a 
buscar la bandera petita, por-
tada enguany per l’Ajuntament 
d’Igualada, i acompanyats de 
la Banda de Música d’Igualada 
i els Trabucaires, van anar fins 
a la basílica de Santa Maria on 
es va dur a terme el solemne 
ofici, acompanyat per la Shco-
la Cantorum i en el transcurs 
del qual, a més de fer-se la 
benedicció dels panets, es van 
cantar els Goigs de Sant Anto-
ni.

L’Ajuntament d’Igualada i Pere Argelich i Carles, 
portadors de les banderes dels Tres Tombs 

Acte de proclamació dels banderers i les pubilles al Saló de Plens de l’ajuntament

Durant l’ofici es van beneir els panets de Sant Antoni Pere Argelich, portador de la bandera gran, davant l’ajuntament, esperant el portador de la bandera petita

3 TOMBS D’ IGUALADA
festa tradicional d’interès nacional



EXPOSICIONS / JAUME SINGLA

La ceramista Mary Gumà, va 
presentar ahir dijous a la Ga-
leria Nivell (Sant Magí, 46) 
d’Igualada, una col·lecció de 
peces titulada Cavalls. Es 
tracta d’una mostra realitza-
da amb motiu de la festa del 
Tres Tombs, que recull es-
cultures fetes en altres mo-
ments de la vida artística de 
Mary Gumà i de peces rea-
litzades expressament per a 
aquesta mostra.
Són peces realitzades en 
ceràmica i cuites al forn del 
seu taller, mitjançant diver-
ses tècniques per donar lloc 
als variats colors que a tra-
vés dels productes i les tem-
peratures, Mary Gumà sap 
obtenir. Les peces són de di-
ferents grandàries però sem-
pre representen la figura del 

cavall com a compendi d’un 
animal noble que ha estat 
sempre vinculat a la qualitat 
de vida de l’ésser humà.
La mostra Cavalls es pot vi-
sitar de dijous a dissabte de 
18 a 19 i fins el dia 9 de fe-
brer. Es una bona oportuni-
tat de participar encara més 
dels Tres Tombs d’enguany
Mary Gumà, nascuda a Ole-
sa i domiciliada actualment a 
Miralles, ha tingut tota la vida 
vinculació als cavalls i ha es-
tat una activa participant a 
les festes de Sant Antoni a la 
seva vila nadiua. 
A la Caseta Gumà hi té un 
cavall i un ruc amb els quals, 
a banda de prendre apunts 
artístics, dóna freqüents 
passejades per l’entorn de 
Miralles.

Els “Cavalls” de Mary Gumà, 
a la Galeria Nivell 46

NORMES
Aquest concurs és reconegut 
per la federació catalana de 
fotografia.
 
PARTICIPANTS
Tothom que ho desitgi.
 
TEMA
Els “TÍPICS TRES TOMBS 
2013” i l’ambient format al seu 
entorn. Actes a celebrar els 
dies 17, 19 i 20 de gener.
 
OBRES
Màxim de 5 per autor. Imatge 
fotogràfica de mida lliure, però 
que anirà reforçada amb una 
cartolina rígida de 30X40 cm.
 
IDENTIFICACIÓ
Les obres portaran al darre-
re anotats: el títol, nom i cog-
noms, adreça completa de 

l’autor i entitat fotogràfica a la 
qual pertanyen i/o indicar el 
número d’associat a la Fede-
ració Catalana de Fotografia.
 
TRAMESES
Les fotografies s’hauran de 
trametre a l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada, plaça de 
Creu, 18 baixos, apartat de 
correus n. 76, 08700 Igualada.
 
TERMINI D’ADMISSIÓ
Fins el dia 27 de febrer de 
2013.
 
VEREDICTE
El jurat es reunirà en públic a 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada i emetrà el veredicte el dia 
2 de març, a les 5 de la tarda.
El jurat estarà format per 3 per-
sones d’acreditat criteri foto-
gràfic i reconegut per la F.C.F.

INAUGURACIÓ DE L’EXPO-
SICIÓ I LLIURAMENT DE 
PREMIS
A la sala Ramon Godó, de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada, pl. De la Creu, 18 baixos, 
el dia 9 de març a les 19 hores. 
S’oferirà un refrigeri a les per-
sones assistents.

RETORN DE LES OBRES.
Es realitzarà abans d’un mes, 
una vegada finalitzada l’ex-
posició. Seran retornades per 
correu a tots els participants.
 
PREMIS.
- Primer. 120 € i trofeu Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada.
- Segon. 90 € i trofeu Camins 
i associats, S.A., Corredoria 
d’assegurances.
- Tercer. 60 € i trofeu Peixos J. 
Vila Massana.
- Quart. Trofeu Taller Electro-
mecànic Pujol.
- Cinquè. Trofeu Instal·lacions 

XXXIIIè Concurs fotogràfic “Típics Tres Tombs 2013”

Vè Concurs popular fotogràfic 
“Típics Tres Tombs 2013”
PARTICIPANTS
Tothom que ho desitgi, excep-
te els presentats en el XXXII 
è concurs fotogràfic per mem-
bres de la Federació Catalana 
de Fotografia.
 
TEMA
Els “TÍPICS TRES TOMBS 
2013” i l’ambient format al seu 
entorn. Actes a celebrar els 
dies 17, 19 i 20 de gener.
 
OBRES
Màxim 8 per autor. Imatge fo-
togràfica mida 13 x 18.
 
IDENTIFICACIÓ 
Les obres portaran al darrere 
anotats: el títol, nom i cognoms 
i adreça completa de l’autor.
 
TRAMESES
Les fotografies s’hauran de 
trametre a l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada, plaça de 
Creu, 18 baixos, apartat de 

correus n. 76, 08700 Igualada.
 
TERMINI D’ADMISSIÓ
Fins el dia 27 de febrer de 
2013.
 
VEREDICTE
El jurat es reunirà en públic a 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada i emetrà el veredicte el dia 
2 de març, a les 5 de la tarda.
El jurat estarà format per 3 per-
sones d’acreditat criteri foto-
gràfic i reconegut per la F.C.F.
 
INAUGURACIÓ DE L’EXPO-
SICIÓ I LLIURAMENT DE 
PREMIS
A la sala Ramon Godó, de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada, pl. De la Creu, 18 baixos, 
el dia 9 de març a les 19 hores. 
S’oferirà un refrigeri a les per-
sones assistents.
 
CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ.
Serà el dia 24 de març de 2013

 
RETORN DE LES OBRES.
Es realitzarà abans d’un mes, 
una vegada finalitzada l’ex-
posició. Seran retornades per 
correu a tots els participants.
 
PREMIS.
CAMINS I ASSOCIATS, corre-
doria d’assegurances
ROIG Fotògraf’s
Es seleccionaran 15 fotografi-
es que obtindran premi cadas-
cuna.
Cada autor només podrà obte-
nir un sol premi.

Litre i Amper, SL.
- Premi especial. 90 € I trofeu 
Peixos J. Dueñas
Cada autor només podrà obte-
nir un sol premi.
 
DISTINCIONS F.C.F.

Aquest concurs és puntuable 
per a l’obtenció de les distinci-
ons A.F.C.F, E.F.C.F, i M.F.C.F., 
per a membres de la Federació 
Catalana de Fotografia, amb el 
número 2013-15

autoelectricpujol@hotmail.com
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La UPC podria traslladar els estudis universitaris 
que hi ha a Igualada per salvar l’escola de Manresa

La nostra Escola d’Enginyeria podria tenir problemes per mantenir els seus estudis principals.

Els òrgans de govern 
de la UPC han 
aprovat un document 
on es parla de valorar 
l’adaptació dels 
estudis d’Igualada als 
de Manresa

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Els òrgans de govern de la 
Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC) han aprovat un 
document en què es contem-
pla valorar la possibilitat de 
que els estudis universitaris 
d’enginyeria que s’imparteixen 
a Igualada siguin traslladats 
a Manresa, evitant així dupli-
citats d’estudis. La decisió es 
produeix just quan, fa poques 
setmanes, la Generalitat de 
Catalunya va anunciar públi-
cament que donava suport a 
les accions que l’Ajuntament 
d’Igualada està impulsant per 
a construir el futur campus 
universitari de l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada al Pla de la 
Massa.
La UPC va crear recentment 
una comissió que ha d’estudiar 
la redacció d’un pla estratègic 
que serveixi per reduir el seu 
fort dèficit, xifrat en 100 milions 
d’euros, en base a nou model 
organitzatiu i nova oferta d’es-
tudis, així com un nou model 
financer. Aquest pla -que ha 
d’estar acabat abans de les 
vacances d’estiu- inclou les 
accions que s’haurien de dur 
a terme al campus de la UPC 
a Manresa, l’Escola Politècni-
ca Superior d’Enginyeria (EP-
SEM), com a una de les vuit 
línies de treball de la comissió. 
I aquí és on apareix, de retruc, 
Igualada, que no és un cen-
tre universitari propietat de la 
UPC, sinó adscrit.
El 17 de desembre, el Consell 
de Govern va aprovar en una 
sessió extraordinària un docu-
ment titulat “Anàlisi del model 
d’universitat: l’estructura orga-
nitzativa i l’oferta d’estudis”, 
l’objectiu del qual és fer de la 
UPC “una organització més 
competitiva i sostenible en els 
propers anys”. El document, 
que va ser presentat pel rector 
Antoni Giró, va ser aprovat per 
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una àmplia majoria i, prèvia-
ment, va ser debatut abasta-
ment tot tenint ben present que 
implica una transformació clau 
per a la Universitat en un mo-
ment no només de crisi eco-
nòmica, sinó també, i segons 
alguns experts en l’àmbit de 
l’educació superior, d’autèntic 
canvi. 

Adaptació d’Igualada en 
benefici de Manresa
El document, al qual ha tingut 
accés La Veu, presenta vuit lí-
nies d’acció, una de les quals 
és la que afecta a Igualada. 
Es tracta d’aconseguir el que 
alguns membres del Consell 
de Govern van definir com “la 
refundació de la UPC”.
Concretament, una de les lí-
nies d’acció és la “formula-
ció d’un pla estratègic per al 
Campus de Manresa”, que es 
defineix com a “conjuntament 
amb la Generalitat, promoure 
l’adaptació dels estudis d’Igua-
lada a l’oferta d’ensenyaments 
del campus de Manresa”.
Avui, a Igualada es poden 
estudiar els Graus d’Enginye-
ria en Organització Industrial, 
i d’Enginyeria Química, així 
com un Màster en Enginyeria 
del Cuir, que precisament la 
setmana passada anunciàvem 
a La Veu que tindrà caràcter 
internacional. En els primers 
dos casos d’estudis, que són 
els que tenen més alumnes, 
també s’imparteixen a Manre-
sa. A Igualada també es poden 
estudiar postgraus de direcció 

El rector de la UPC, Antoni Giró -segon per l’esquerra- amb el conseller d’Economia i el Director Gral. d’Universitats, l’alcalde i la regidora d’En-
senyament i directora de l’Escola d’Enginyeria, el passat octubre, a Igualada, celebrant l’acord per construir el futur campus al Pla de la Massa. 
Dos mesos després, Giró, amb una universitat amb deutes milionaris, sembla que prefereixi salvar el seu centre de Manresa abans que Igualada.,

comercial i màrqueting, em-
prenedoria, gestió ambiental i 
tècniques d’adoberia, així com 
un Màster en direcció tècnica 
de l’adobatge. S’interpreta, 
doncs, que Igualada pot perdre 
els seus estudis de Grau, que 
són els més importants per du-
rada i nombre d’alumnes, tot i 
que probablement mantindria 
els màsters i postgraus relaci-
onats amb el món de la pell.
Per debatre aquest punt, està 
prevista la creació d’un grup 
de treball amb representació 
dels diferents col·lectius que 
formen la universitat i que es-
tarà coordinat per un o més 
membres del Consell de Di-
recció. El grup elaborarà una 
proposta “que es presentarà 
als òrgans de govern corres-
ponents i que necessàriament 
integrarà una descripció, la 
justificació acadèmica, orga-
nitzativa i econòmica, els pro-
cediments previstos i la tempo-
ralització de l’acció”, explica el 

document.
Entre les causes que s’apun-
ten per endegar aquest pla 
estratègic, la UPC parla de 
“reiteració de centres docents 
i titulació, fragmentació de 
l’oferta, debilitació del paper 
de referent, dificultat de ges-
tió dels recursos, multiplicitat 
d’agents de gestió, gran dis-
persió territorial, manca de 
projecció de marca institucio-
nal única, la crisi econòmica i 
la competència d’altres univer-
sitats”. 
Els objectius de la UPC pas-
sarien per aconseguir una “re-
estructuració de l’organització 
departamental, de manera que 
s’adeqüi a la nova configuració 
dels centres docents i al nou 
mapa de titulacions, es reduei-
xi significativament el nombre 
de departaments, se n’alleugi 
la dispersió territorial, s’elimi-
nin multiplicitats i es potenciï la 
capacitat investigadora”. 
Recordem que el passat oc-

tubre l’Ajuntament d’Iguala-
da, la Generalitat, la UPC i el 
Consorci de l’Escola Tècnica 
d’Igualada van signar l’acord 
per al trasllat de l’Escola d’En-
ginyeria al futur edifici uni-
versitari del Pla de la Massa. 
L’Ajuntament hi aporta l’edifici 
(1,3 milions d’euros) més 2,5 
milions més, i la Generalitat, 
dos i mig més. En total, 6,3 
milions d’euros d’inversió per 
a una instal·lació que podria 
veure reduïda de forma sig-
nificativa -si avança aquesta 
proposta- la seva oferta aca-
dèmica.
Fonts municipals han mostrat 
la seva sorpresa a La Veu pels 
plans de la UPC. “No entenem 
com el rector de la UPC pot 
venir a Igualada i donar suport 
a l’aposta universitària que es-
tem fent des de la ciutat, i cap 
de dos mesos dir que ara va-
lorarà si ens pren els estudis 
que es donen a la nostra esco-
la. No ens agrada gens, això. 
Sort que tenim la garantia de 
la Generalitat que defensarà 
l’esforç en el tema universitari 
que s’està fent des d’aquí, així 
ens ho han fet saber”. 
D’altra banda, des de la UPC 
han explicat a La Veu que 
“Manresa té un centre univer-
sitari que és propietat de la 
UPC, en canvi Igualada no, 
només és un centre adscrit”. 
Això significa, en avantatge 
per Igualada, que no està lliga-
da amb la UPC, i podria buscar 
nous escenaris per mantenir 
estudis universitaris.



Joan Torras -al mig- envoltat per les regidores i tècniques de Serveis Socials, dimecres al migdia a l’Ajuntament.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Els regidors de Serveis Soci-
als d’Igualada, Manresa, Vic 
i Berga estant compartint ex-
periències i estudien vies de 
col·laboració en aquest àm-
bit. Dimecres els de Manresa 
i Berga van participar en una 
reunió a Igualada, que va ser 
qualificada de “molt profito-
sa” pel tinent d’alcalde Joan 
Torras. “Tenim situacions molt 
similars, com l’augment de la 
pobresa o la pèrdua de llocs 
de treball, i aquestes trobades 
serveixen per posar punts en 
comú damunt la taula, compar-
tir experiència i treure’n profit. 
Busquem solucions”, va dir 
Torres dimecres. 
Mercè Rosich, la seva homò-
loga a Manresa, explicava 
que “part de les ordenances 
igualadines són molt interes-
sants per a nosaltres, i podria 
ser que n’adaptéssim alguna 
cosa. Avui hem tractat també 
com són les relacions de les 
entitats socials amb cadascun 

Igualada i les altres capitals de la Catalunya interior s’alien 
per compartir accions en el camp dels serveis socials

dels ajuntaments, i com millo-
rar-les. En properes ocasions 
parlarem de la problemàtica 
derivada de l’habitatge, dels 
desnonaments, del pagament 
de despeses als més necessi-
tats...”.
Els regidors anaven acompa-
nyats dels tècnics dels depar-
taments de Serveis Socials. 
Aquesta taula, que va iniciar 
la seva activitat la passada 
tardor, té com a objectius fo-
namentals posar en comú ex-
periències en relació als recur-
sos i les polítiques emprades 
en la lluita contra la pobresa 
i l’exclusió social, millorar les 
formes de coordinació amb 
els diferents agents que in-
tervenen en aquest àmbit al 
territori, compartir inquietuds 
i transferir coneixement en 
matèria de serveis socials en-
tre els municipis integrants i, 
finalment, promoure accions 
de col·laboració entre tots ells 
per intervenir i donar resposta 
a les necessitats de la pobla-
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ció de la manera més eficaç i 
efectiva. 
Joan Torras recorda que “és 
en contexts com l’actual quan 
més ens hem de nodrir d’al-
tres experiències, perquè la 
dificultat del moment ens de-
mana fer costat més que mai a 
les persones que pitjor ho es-
tan passant”. La representant 
de Berga, la regidora Maribel 
Iglesias, va destacar la impor-
tància que té per un consistori 

com el seu nodrir-se “de les 
experiències d’altres capitals 
amb més població i amb un tei-
xit associatiu molt més ampli”.  
El regidor igualadí afegia que 
“nosaltres treballem en bene-
fici de l’àmbit social del país, 
també, i per això hem posat en 
coneixement de la Generalitat 
els fruits del nostre treball con-
junt. Som els més propers al 
ciutadà, i és a nosaltres a qui 
demanaran solucions”. 

Els regidors d’Igualada, Ber-
ga i Manresa -el representant 
de Vic no hi va poder assis-
tir- també van obrir la Taula a 
d’altrees municipis de la Ca-
talunya Interior per afegir-se 
a aquesta iniciativa. Amb tot, 
els esmentats ajuntaments “no 
hem valorat encara” la possi-
bilitat de mancomunar algun 
tipus de servei relacionat amb 
els àmbits d’actuació dels Ser-
veis Socials.
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La trobada va tenir lloc a les dependències del Consell Comarcal.

IGUALADA / LA VEU

El cap de setmana del 9 i el 10 
de febrer Igualada acollirà una 
nova edició de la festa de Car-
naval que un any més, des de 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), l’ens organitzador de la 
celebració, es confia que sigui 
un èxit. L’any 2012, a la rua de 
dissabte al vespre hi van par-
ticipar un total de 2.700 per-
sones, repartides en 23 com-
parses, i aquest any s’espera 
assolir unes xifres similars. 
El proper dilluns, 21 de gener, 
l’Ajuntament de la ciutat obre 
el termini d’inscripcions per 
al concurs de comparses. Els 
interessats a prendre-hi part 
hauran de formalitzar la seva 
inscripció a les oficines de 
l’IMC, al carrer de Santa Ma-
ria número 10, entre les 8 i les 
15h. 
La festa viurà dissabte l’habi-
tual rua i es tancarà diumenge 
al matí amb la també habitual 
minirua, que permet els més 
petits passejar amb les seves 
disfresses i acompanyats per 
les seves famílies. 
Per al disseny del programa 
i el cartell, l’IMC ha recuperat 
imatges històriques de l’Arxiu 
Fotogràfic Municipal, que cor-
responen a diverses celebra-
cions de Carnaval a Igualada 
durant el primer terç del segle 
XX, afegint-hi uns colors i una 

Oriol Junqueras 
visitarà l’Anoia el 
proper diumenge 27

Dilluns ja es poden apuntar 
les comparses de Carnaval

tipografia que els donen un 
aire antic i romàntic. 
Segons Josep Miserachs, 
tinent d’alcalde de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament, 
aquestes imatges recupera-
des “posen de manifest que 
els nostres avantpassats tam-
bé feien ús de l’enginy i la ima-
ginació i treien el màxim profit 
dels recursos que tenien per a 
organitzar les festes”. Demos-
tren, al seu entendre, que “les 
disfresses artesanes i fetes 
a casa són aquelles que llu-
ïm amb més orgull i, per tant, 
convidem el conjunt de la ciu-
tadania a sumar-se a la festa 
d’enguany com a estímul del 
bon ànim i la il·lusió“. 
 

Trobada de Consells de la 
Gent Gran de la Catalunya 
Central a Igualada
IGUALADA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia va acollir la II Trobada de 
Consells de la Gent Gran de la 
Catalunya Central en la que hi 
van participar el Consell de la 
Gent Gran del Bages, del Ber-
guedà, d’Osona, de Solsona i 
de l’Anoia. 
L’objectiu de la seva trobada 
era parlar de la repercussió del 
Manifest que es va elaborar en 
la I Trobada durant el mes de 
Juny al Bages així com deter-
minar noves propostes d’acci-
ons conjuntes entre els dife-
rents consells de la gent gran. 
La sessió es va iniciar amb la 
recepció i benvinguda d’Àngel 
Soteras, vicepresident quart 
de l’Àrea de Serveis Personals 
del Consell Comarcal de l’Ano-
ia, i es va continuar amb una 
contextualització del Consell 
Consultiu de la Gent Gran de 
l’Anoia, per part de Carla Ca-
sas, secretària de l’òrgan; tot 
seguit, es va donar pas a En-
ric Senserrich, Vicepresident 
de l’òrgan consultor. Aquest 
va acompanyar la seva expo-
sició d’un power-point del qual 
s’havia basat per a realitzar 
les seves xerrades sobre En-

El president d’ERC Oriol Jun-
queras serà a l’Anoia el proper 
diumenge dia 27 de gener. El 
motiu de la visita és l’oferi-
ment que la Unió Cultural Ex-
tremenya Anoia va traslladar 
a Junqueras poc després de 
les passades eleccions al Par-
lament. Junqueras mantindrà 
una trobada amb la Junta de 
l’entitat i els seus associats al 
local que l’entitat té a Vilanova 
del Camí. 
Posteriorment realitzarà un 
dinar amb militants i simpatit-
zants d’ERC de la comarca. 
Aquest serà un bon moment 
per prendre el pols als princi-
pals temes de l’actualitat po-
lítica nacional, i escoltar de 
primera mà les seves explica-
cions. El dinar es realitzarà al 
Restaurant Scorpia, i per as-
sistirhi és imprescindible ins-
criure’s a anoia@esquerra.org 
o bé al 938050018 (matins de 
10h a 14h). 

A punt la tercera 
edició del curs 
d’Agent Antirumors

Després de l’èxit obtingut a 
les dues darreres edicions en 
les que Atlas ja ha format a 60 
agents antirumors, establint 
així a Igualada, una xarxa acti-
va i implicada que lluita contra 
actituds xenòfobes i que són 
fruit del desconeixement, l’en-
titat prepara una nova edició 
del curs. Pel març, presenta la 
seva 3a edició amb l’objectiu 
d’ampliar aquest col·lectiu, su-
mar forces i avançar en la lluita 
contra el racisme.
Compten amb la presència 
de Lola López i Maria Mateu 
del Centre d’Estudis Africans 
(CEA) que desenvoluparan 
sobre fonaments antropolò-
gics aquells aspectes més 
teòrics del curs. I la Xixa Tea-
tre, col·lectiu que a través de 
la metodologia del teatre de 
l’oprimit d’Augusto Boal que 
segueix el model pedagògic de 
comunicació i diàleg de Paulo 
Freire, ens donarà les eines 
pràctiques per fer-hi front en el 
nostre dia a dia.
El curs tindrà lloc a La Kaser-
na, els dissabtes 16 i 23 de fe-
brer, d’11 a 13h i de 17 a 20h, 
és de caràcter gratuït. La fitxa 
d’inscripció, la podeu emple-
nar a Atlas (C/ de la Virtut, 22 
1r) o descarregant-vos-la de 
l’apartat de cursos a www.at-
lasfundacio.org.

velliment Actiu als diferents 
municipis de la comarca i on 
va remarcar la importància del 
voluntariat sènior com una for-
ma d’envellir saludablement. 
A continuació, es va iniciar un 
diàleg entre els assistents so-
bre el document del Manifest 
explicant que des de les di-
ferents comarques el van fer 
arribar als estaments polítics 
dels diferents ajuntaments. 
Alhora, va ser un document 
que van exposar al Consell de 
la Gent Gran de Catalunya. 
Es va parlar de la necessitat 
d’afegir-hi un annex a aquest 
document per tal de comple-
tar-lo, així com es va acordar 
els passos a seguir un cop es 
tingui aquest últim document 
per fer-ne la difusió pertinent. 
També es va decidir que du-
rant el mes de maig-juny es 
voldria fer una trobada igual a 
Solsona. La cloenda la va fer 
Xavier Boquete Saiz, president 
del Consell Comarcal de l’Ano-
ia, qui va valorar molt positiva-
ment la jornada ja que “manté 
l’esperit de poder dialogar i 
debatre sobre temes d’interès 
per a la gent gran, indepen-
dentment del lloc on visquin”.  

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar  aquesta 
butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se celebrarà a �nals de mes. 

Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subcriptor

E.mail

PELS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

SORTEGEM
 1 SOPAR PER DUES PERSONES

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL RESTAURANT 

carpaccios • crêperia • amanides

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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Tornen les trobades TIC obertes a estudiants.

Dimecres, trobada de TIC Anoia sobre 
el software especialitzat en hotels
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimecres 23 de ge-
ner es reprèn el cicle de tro-
bades amb els estudiants TIC 
de la comarca de l’Anoia i que 
organitza la comissió TIC  de 
la Unió Empresarial de l’Anoia, 
TICAnoia. En aquesta ocasió 
la xerrada porta per nom “So-
lució vertical per a hotels” i ex-
plicarà als alumnes, estudiants 
i interessats en la informàtica 
el funcionament del softwa-
re informàtic per a hotels. La 
xerrada anirà a càrrec de l’em-
presa Engisoft, especialista en 
aquest àmbit, i es farà a les 
13.30h a l’institut Milà i Fonta-
nals d’Igualada. 
En la xerrada es presentarà el 
cas d’èxit d’una cadena hotele-
ra multinacional i amb necessi-
tats de disponibilitat del servei 
24x7. Aquest serà el punt de 
partida per explicar com es pot 
gestionar informàticament un 
gran volum d’usuaris en dife-
rent països, com introduir can-
vis tecnològics i l’efecte que 
això ha tingut en la infraestruc-

tura hardware i software. Com-
petències aquestes bàsiques 
per a qualsevol estudiant que 
vulgui treballar dins d’una em-
presa de l’àmbit TIC. 
La conferència anirà a càrrec 
de Toni Tebas i Josep Piqué, 
d’Engisoft, una empresa igua-
ladina que ha pogut fer-se un 
forat en el mercat d’aplicacions 
turístiques i d’hoteleria a nivell 
mundial. Engisoft crea i desen-

Segurament aquestes lletres 
no diuen res a la majoria, però 
són l’acrònim d’un procediment 
que Anne Krueger, del FMI, va 
idear el 2002 per estructurar 
el que hauria de ser el con-
curs de creditors dels països 
(Sovereign Debt Restructuring 
Mechanism). És a dir el pro-
cediment a seguir quan hi ha 
nacions que no poden pagar 
(default). I no existeix perquè 
els Estats Units s’hi van opo-
sar. Però ara se’n torna a par-
lar perquè el mecanisme  seria 
una solució jurídica de dret in-
ternacional per evitar conflictes 
com l’embargament del vaixell 
escola de l’armada argentina. 
I és que cada vegada hi ha 
més deutes impagables -que 
s’engreixen més i més amb els 
interessos- i no es poden es-
perar condonacions graciables 
fora del tercer món. Sembla 
doncs arribat el moment d’arbi-
trar mesures perquè el procés 
es faci ordenadament, de ma-
nera semblant a com es fa en 
el món empresarial.
Tothom està d’acord en què 
cal arribar a un sistema just i 
sostenible, on la despesa so-
cial no superi els ingressos i 
no generin més deute. Tam-
bé que s’arbitri un sistema de 
reducció d’aquest en terminis 
acordats amb els creditors. 
Fins i tot que aquests tinguin 
algun poder per controlar que 
no es faci disbauxa amb els 
“seus” diners, encara que sigui 
en detriment de la “sobirania” 
mal entesa d’uns dirigents que 
confonen els seus desitjos per-
sonals amb la voluntat del seu 
poble. Però cal evitar que els 
interessos es converteixin en 
una arma financera que s’uti-
litza per consolidar uns para-
digmes socials i econòmics 
que porten al desastre, la desi-
gualtat i la confrontació social. 
I acabar d’una vegada amb el 
dogal que significa seguir pa-
gant-los. Per exemple, Espa-
nya ha de pagar 131,5 milions 
diaris -una despesa constitu-
cionalment preferent, a pagar 
abans que qualsevol altra- i 
Catalunya més de set milions 
al dia. I cada vegada la pilota 
es fa més gran i impossible de 
gestionar. 
Els governs, per finançar-se, 
acudeixen a l’estat, al BCE, 
a les entitats financeres o els 
treuen dels fons de la Segu-
retat Social o d’on calgui. És 
com una caixa negra on es 

PERE PRAT

fan tota mena de tripijocs. Fins 
que alguna fallida esquitxarà 
a milers d’inversors, forçats o 
voluntaris, com ha passat amb 
les preferents, a les caixes o a 
Bankia. Les majoria de les me-
sures que s’arbitren no resolen 
res i sols deixen els pobles 
més postrats i dèbils. S’empo-
breix la societat. Li retallen els 
serveis i li imposen més taxes i 
impostos, que tristament no es 
fan servir per generar riquesa, 
sinó per alimentar els somnis 
megalòmans d’uns gestors 
públics que, sense cap control, 
fan trens, pavellons esportius i 
infraestructures que sols gene-
ren noves despeses, però que 
els donen rèdits polítics i els fan 
guanyar noves eleccions, que 
els permeten seguir embutxa-
cant sous i comissions, mentre 
viuen del poder i del respecte 
que comporten els càrrecs que 
ocupen i de l’aura i contactes 
quan els deixen. 
Han bastit un sistema fiscal 
cada vegada més inintel·ligible, 
arbitrari i injust. Les grans for-
tunes tenen mecanismes per 
influir en la redacció de les lleis 
o saben manera de saltar-se-
les. Mentre, el petit empresari, 
l’autònom i la classe mitja, ha 
de viure en la permanent incer-
tesa de saber que les seves 
actuacions sempre tenen un 
motiu per justificar una sanció. 
I segueixen parlant d’un ob-
jectiu de dèficit que no ha de 
superar un percentatge del 
PIB, sabent que per assolir-lo 
hauran de fer retallades arbi-
tràries i contundents sobre la 
majoria dels serveis que pres-
ten, que per grans que siguin, 
estan lluny de cobrir els 48.000 
milions d’euros que en el 2013 
s’han consignat en els Pres-
supostos Generals de l’Estat 
espanyol per aquest concepte. 
Els americans deien que de no 
arribar a un acord per evitar el 
seu “fiscal clift”, es produiria un 
desastre. Ací ja fa temps que 
vàrem caure al precipici i ningú 
ha dit res, malgrat estar xipolle-
jant permanentment en zona 
catastròfica. I aviat, si no hi ha 
el SDRM o quelcom semblant, 
seran molts els pobles que en-
cara seran més desgraciats. I 
tots tenim el govern que ens 
mereixem. I des fa segles ens 
conformen repetint el “Cantar 
del Mío Cid, ¡qué buen vasallo 
si tuviese buen Señor!”. I pot-
ser ja és hora de treure’s la son 
de les orelles.

SDRM

volupa solucions de gestió ho-
telera per hotels, restaurants i 
resorts de tot el món.  
Aquestes xerrades són troba-
des mensuals i es van iniciar 
el passat 2012. Les jornades 
estan obertes al públic i estan 
pensades per motivar a estu-
diants, joves i tota persona in-
teressada en les tecnologies 
TIC. L’entrada és gratuïta. 
 

Nous cursos de formació per a 
emprenedors en el sector del comerç
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i 
l’àrea de Comerç de la Di-
putació de Barcelona inicien 
aquest 2013 el programa for-
matiu Ocupa’t, un pla especi-
alment dissenyat per a donar 
suport als nous emprenedors 
en l’àmbit del comerç, aquells 
nous empresaris que volen ini-
ciar un projecte o que l’hagin 
iniciat fa poc temps.  
El programa arrencarà el pro-
per 25 de febrer, és gratuït, i 
s’hi podran inscriure fins a vint-
i-cinc alumnes. Constarà de 
nou sessions que s’impartiran 
entre les 9h i les 14:30h i que 
abordaran tres mòduls: El co-
merç urbà, els Instruments per 
a la creació d’un establiment 
comercial i les Experiències 
en entorns actuals. En aquests 
tres àmbits, s’aprofundirà en 

temes com ara eines de màr-
queting estratègic, eines de 
captació de clients i d’adapta-
ció a la demanda, normatives i 
tràmits previs a l’obertura d’un 
establiment o eines TIC d’uti-
litat per al seu negoci, entre 
altres. A banda, se’ls aporta-
ran coneixements del context 
actual d’aquest sector, amb 
una aproximació a la seva rea-
litat avui dia, el seu pes social 
dins d’una ciutat, i també se’ls 
exposaran exemples pràctics 
d’èxit. 
Les classes aniran a càrrec de 
professors especialitzats, pro-
cedents d’escoles de negoci, 
de la consultoria privada i de la 
mateixa Administració pública. 
Tots ells han estat seleccionats 
per a aportar diferents visions 
d’aquest sector tan divers. 
Àngels Chacón, tinent d’alcal-

de de Dinamització Econòmi-
ca de l’Ajuntament d’Iguala-
da, destaca la importància de 
“facilitar les coses a aquelles 
persones que es plantegin en-
gegar una nova iniciativa em-
presarial, perquè en un context 
tant complex com l’actual, que 
no deixa cap marge d’error, cal 
comptar amb totes les eines 
necessàries per a poder fer-ho 
amb èxit”. 
Els interessats poden trobar 
més informació i la fitxa d’ins-
cripció al web www.igualada.
cat i també poden trucar al te-
lèfon 93 805 04 09. 
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Conca d’Òdena
El mal temps i la crisi 
desafien la Fira del Camí

Anoia Sud
Els Mossos detenen una persona 
pels darrers incidents a Vallbona
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Òdena estrenarà la fira ecològica de l’Anoia 
coincidint amb la tradicional de Sant Sebastià
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Òdena també vol tenir la seva 
fira de caràcter econòmic, i 
la setmana vinent estrenarà 
l’EcoFira, coincidint amb la ce-
lebració del certamen tradicio-
nal de Sant Sebastià. Dimarts, 
l’alcalde Carles Casanova, el 
tinent d’alcalde de Promoció 
Econòmica Pep Solé, i el regi-
dor de Medi Ambient, Joan Ga-
barró, presentaven la primera 
edició d’aquesta iniciativa, que 
pretén ser un punt de trobada 
d’empreses i professionals re-
lacionats amb la sostenibilitat 
ambiental, social i econòmica 
en diversos sectors.
Solé afirmava que “creiem que 
aquesta és una fira que pot 
anar a més, curiosament no 
hi havia res similar a l’Anoia i 
hem optat per provar-ho. Ens 
creiem en el deure també, de 
defensar les iniciatives que es 
facin en el sector mediambi-
ental, que té molt de futur en 
molts àmbits diferents”. 
En una línia similar, Joan Ga-
barró explicava que “la fira de 
Sant Sebastià ve fent-se des 
del segle XVII, està més que 
consolidada i ja és molt cone-
guda, però en aquest cas ini-
ciem una nova proposta molt 
engrescadora. Ens ha sorprès 
la bona resposta que ha tingut 
entre les empreses i exposi-
tors. La majoria són empreses 
alimentàries, totes elles certifi-
cades”.

Una quarantena 
d’expositors
La proposta firal reunirà més 
de 40 expositors i 46 empreses 
de diferents sectors, com el de 
l’alimentació, l’arquitectònic, la 
jardineria, automoció… àmbits 
que sempre estan vinculats 
amb el medi ambient. L’esce-
nari de la fira serà a l’aire lliu-
re: a la plaça Major d’Òdena 
i els carrers circumdants. En 
aquests espais, el visitant tro-
barà l’exposició de productes, 
la venda i la demostració.
L’EcoFira, que neix amb l’ob-
jectiu de fomentar els produc-
tes ecològics, va més enllà de 
ser una fira comercial. De fet, 
per al diumenge 27 de gener, 
estan previstes un seguit de 

Alta Anoia
La Diputació millora un 
revolt entre Copons i Veciana03

Pep Solé, Carles Casanova i Joan Gabarró, durant la presentació de la fira. Foto: JP

La mostra, la primera 
d’aquestes 
característiques que 
tindrà la comarca, 
acollirà des 
d’empreses 
alimentàries a les 
d’energies renovables

ponències i tallers per formar-
se i conversar al voltant de la 
sostenibilitat i l’ecologia.
La formació i la sensibilització 
de la ciutadania sobre la ne-
cessitat de tenir cura del medi 
ambient són els motius que 
mouen l’Ajuntament d’Òdena a 
organitzar la primera edició de 
l’EcoFira. Aquestes finalitats 
també van portar l’Ajuntament 
del municipi a adherir-se al 
pacte d’alcaldes i alcaldesses 
(PAES). Es tracta d’una inicia-
tiva que promou la participació 
dels municipis en la lluita con-
tra el canvi climàtic. D’entre 
les activitats que es proposen 
en el PAES destaquen el reci-
clatge, la recollida selectiva de 
matèria orgànica, la cura de 
possible contaminacions am-
bientals i sonores, la promoció 
de festes sostenibles i la dina-
mització de l’ADF. De cara al 
futur, i arran d’aquest pacte, 
l’Ajuntament d’Òdena està es-
tudiant un projecte de bioener-
gia forestal, que té l’objectiu 
de climatitzar els equipaments 
municipals i promoure la nete-
ja dels boscos per extreure’n el 
combustible.

També la Fira de 
Sant Sebastià
La tradicional Fira Sant Se-
bastià, en la qual s’emmarca 
l’Ecofira, serà els propers 26 
i 27 de gener. Durant aquest 
cap de setmana tindran lloc la 
majoria d’activitats, sobretot 

les esportives, com partits de 
futbol i bàsquet i la XXa cursa 
popular d’Òdena. Així i tot, el 

cap de setmana del 3 de fe-
brer seguiran les activitats de 
la Fira. De fet, la caminada po-

pular pel terme d’Òdena tanca-
rà els dos caps de setmana de 
propostes lúdiques, culturals i 
socials al municipi.
La Fira de Sant Sebastià, pa-
tró d’Òdena junt amb Pere 
Màrtir, té els seus orígens al 
segle XVII: en aquells anys 
es celebrava com una festa 
major d’hivern. Durant els dies 
festius, s’instal·laven paradis-
tes amb garrins, torrons, jo-
guines… i s’organitzaven jocs 
per als infants i els adults. Amb 
el temps, la festa va evoluci-
onar i, el 1984, es va muntar 
un mercat d’artesania conegut 
com la Fira dels Torrons. Final-
ment, el 1995, es va recuperar 
el nom original de la fira: Sant 
Sebastià.
A la propera edició de La Veu, 
tindreu tots els detalls i horaris 
de les activitats de l’Ecofira i la 
Fira de Sant Sebastià.

El proper dijous 24 de gener 
tindrà lloc a la cuina de l’es-
cola Castell d’Òdena el ta-
ller – xerrada “Mmmm! Quin 
dinar més bo” a càrrec d’Ada 
Parellada.
La televisiva cuinera farà 
una mostra d’elaboració de 
receptes i algun consell d’ali-
mentació per a la canalla.
Els assistents cal que facin 
una inscripció prèvia abans 
del 22 de gener a: escolapa-
resimaresodena@gmail.com 
o trucant al tf. 938017434 
ext. 204 en horari de 9.00 a 
12.00h
La xerrada s’emmarca dins 
el cicle de xerrades i tallers 

Dijous vinent, xerrada a Òdena d’Ada 
Parellada sobre el menjar per a nens

gratuïts que organitza  l’Escola 
de Pares i Mares d’Òdena so-
bre l’educació dels fills i filles 
en qualsevol dels seus cicles.  
Les xerrades van adreçades a 
les famílies del municipi i tam-
bé a tothom qui pugui estar in-
teressat.
L’Escola de Pares i Mares 
està formada per membres 
de l’Ampa de l’Escola Cas-
tell d’Òdena, membres de les 
dues llars d’infants del munici-
pi i els serveis d’educació de 
l’Ajuntament d’Òdena. Amb la 
voluntat de tenir el major nom-
bre de propostes possibles, 
aquesta comissió posa a dis-
posició una adreça de correu 

electrònic per rebre tots els 
suggeriments: escolaparesi-
maresodena@gmail.com 
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La Policia Local celebrarà els seus primers 25 anys en el municipi, amb una exposició.

MONTBUI / LA VEU

Malgrat que el passat cap de 
setmana es van celebrar les 
primeres dues activitats al nucli 
antic, durant els propers dies 
Montbui organitzarà el gruix de 
les activitats de la Festa Major 
d’Hivern, en homenatge al pa-
tró Sant Maure.
El lliurament dels Premis Bou i 
la celebració del 25è aniversari 
de la creació del cos de Poli-
cia Local seran els actes més 
importants d’unes jornades 
plenes de cultura, solidaritat i 
recolliment. A més de la Festa 
Major d’Hivern, durant els pro-
pers dies també es duran a ter-
me les activitats de la cinque-
na Setmana de la Solidaritat.
L’alcalde Teo Romero convida 
als montbuiencs i als veïns de 
la conurbació per tal de partici-
par d’una Festa Major d’Hivern 
“molt austera, marcadament 
cultural i on volem que la gent 
hi participi. Tenim una ciutada-
nia molt activa, amb persones 
voluntàries que organitzen i 
participen sempre i volem que 
aquests dies de festa siguin 
un èxit amb la col·laboració de 
tothom”. 
Una de les novetats d’aquesta 
edició és que la sisena Marató 
de Donació de Sang de Mont-
bui es realitzarà amb posterio-
ritat, en concret el dissabte 2 
de febrer, entre les 10 del matí 
i les 10 de la nit a La Vinícola.
D’entrada, el passat cap de 
setmana van realitzar-se el so-
par de la Botifarra i una nit de 
jocs (divendres), el sopar de 
Sant Maure i la festa-revetlla 
de Sant Maure a l’Ateneu Cul-
tural i Recreatiu (dissabte) i 
també es van fer projeccions 
de cinema i una xocolatada 
(diumenge).
Aquest dimarts, diada del patró 
Sant Maure, va començar amb 
la inauguració de l’exposició 
“25 anys d’història de la Poli-
cia Local de Montbui”. Es trac-
ta d’una mostra en la que es 
poden veure algunes de les fo-
tografies més representatives 

La setmana vinent, xerrades sobre temes de caire social

Montbui celebra aquest cap de setmana els actes més 
interessants de la seva Festa Major d’Hivern

del cos policial montbuienc. 
També es poden veure dues fi-
gures amb els uniformes de la 
policia montbuienca, així com 
dues motocicletes històriques 
que van ser utilitzades per 
aquest cos. A la vegada també 
es poden veure curiositats com 
una col·lecció d’escuts de dife-
rents policies locals de l’Estat 
espanyol, diferents plaques de 
policia dels Estats Units i altres 
curiositats relatives als cossos 
policials. La mostra està ubica-
da al vestíbul de l’Ajuntament i 
es podrà veure fins a finals de 
setmana.
Aquest dimarts ha tingut lloc 
també la tradicional Missa So-
lemne en honor de Sant Maure 
i el tradicional Concert-Vermut 
a l’Ateneu Cultural i Recreatiu 
del Nucli Antic.

Cap de setmana atapeït
Avui divendres 18 de gener, 
a les 13 hores tindrà lloc al 
Centre Cívic i Cultural La Vi-
nícola l’acte de lliurament de 
felicitacions i condecoracions 
del 25è aniversari de la Policia 
Local de Montbui. Aquest acte, 
que es realitza en el marc de 
la festa pel patró Sant Maure, 
permetrà reconèixer aquells 
membres dels cossos i forces 
de seguretat que han destacat 
en accions de servei durant els 
darrers mesos.

CONCA D’ÒDENA

Avui mateix entre les 15.30 i 
16.30 hores tindrà lloc un es-
pectacle per als infants de les 
escoles de Montbui. La com-
panyia Grup Cia Teatre Imagi-
nari representaran l’espectacle 
“L’elefant i l’aranya”.
I també avui, a partir de les set 
de la tarda, l’historiador mont-

buienc Daniel González Caldi-
to presentarà a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament el seu llibre 
sobre la Història de Santa Mar-
garida de Montbui.
Clourà la jornada el 10è Con-
curs de Monòlegs, que es rea-
litzarà a la Sala d’Actes de La 
Vinícola a partir de les 11 de 
la nit. Aquest concurs estarà 
amenitzat per l’humorista Mi-
quel Àngel Marín. Hi haurà tres 
premis: un primer de 150 eu-
ros i dos més de 75 euros per 
al segon i el tercer classificat. 
Les inscripcions per prendre 
part en aquest concurs finalit-
zen aquest proper dijous, i es 
poden formalitzar en el depar-
tament de Cultura de l’Ajunta-
ment.

Demà, lliurament dels 
15ns Premis Bou
El dissabte 19 de gener tindrà 
lloc el Lliurament dels 15ens. 
Premis Bou, en una gala que 
començarà a dos quarts de 
vuit del vespre al Centre Cívic 

i Cultural La Vinícola. Enguany 
els presentadors d’aquest cer-
tamen seran Martí Gomà i Laia 
Torrades, en representació del 
Grup d’Esplai Montbui -Pre-
mi Bou a l’Activitat de l’Any 
de l’edició anterior-. L’amenit-
zació musical anirà a càrrec 
dels dos grups de cant coral 
del municipi: la Coral Si Fa Sol 
(que ja va ser qui va amenitzar 
musicalment la primera gala 
de Premis Bou, ara fa quinze 
anys) i la Coral d’IMontbui (for-
mada per alumnes de l’Institut 
Montbui).
Com és habitual durant la gala 
es lliuraran d’entrada els pre-
mis del 9è Concurs Fotogràfic 
organitzat per l’Associació Ina-
ma, i que enguany portava per 
títol “Jo ho vaig viure”. Aquest 
concurs inclou tres premis (un 
primer de 120 euros; un segon 
de 60 i un tercer premi de 30 
euros). Les obres d’aquest 
concurs estaran exposades 
entre el 21 de gener  l’1 de fe-
brer a l’Ajuntament. 

Dotze persones treballen per l’Ajuntament 
fent poda d’arbres i atenent la gent gran
MONTBUI / LA VEU

Des del passat 27 de de-
sembre 12 persones han 
començat a treballar per a 
l’Ajuntament de Montbui en el 
marc d’un programa de Col-
laboració Social promogut pel 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya i en el qual l’ajuntament 
de Montbui hi participa. Les 
12 persones realitzen tasques 
d’atenció a la gent gran, i tam-
bé fan el manteniment i neteja 
d’espais públics. Una de les 
primeres tasques realitzades 
per aquests operaris ha estat 
realitzar diferents treballs de 
poda de vegetació en dife-
rents espais urbans de Mont-

bui, els quals han millorat nota-
blement el seu aspecte durant 
els darrers dies.  
Cal recordar que aquest nou 
col·lectiu presta els seus ser-
veis a través d’un conveni de 
col·laboració mitjançant el 
qual aquestes persones per-
cebran un complement a la 
prestació que reben actual-
ment. L’Ajuntament de Mont-

bui ha optat per aquesta via 
per aconseguir que les per-
sones desocupades s’activin 
i assumeixin aquesta corres-
ponsabilitat cap a l’adminis-
tració, que tinguin més expe-
riència en tasques concretes, 
i que tot plegat els ajudi a 
trobar una feina en un futur 
més immediat. Aquest pro-
jecte de col·laboració social 
té un període de vigència de 
sis mesos i reporta beneficis 
a les persones desocupades 
incrementant la seva expe-
riència i millorant les seves 
competències laborals alhora 
que veuen complementats els 
seus ingressos de la prestació 
corresponent.

La primera d’aquestes xerra-
des, dins de la Setmana de la 
Solidaritat, tindrà lloc el proper 
dimecres 23 a les 7 de la tarda 
a la sala polivalent del Centre 
de Serveis del Nucli Antic. El 
llicenciat en història i docent 
investigador de la UOC Marc 
Gil Garrusta parlarà sobre “Re-
lacions de poder internacional 

i pobresa: una aproximació a 
les causes”.
L’Ajuntament i la Diputació du-
ran a terme un “Cicle de Xerra-
des Divulgatives per a pares i 
mares amb fills de 3 a 6 anys”. 
Aquest cicle es farà a l’escola 
García Lorca, i començarà el 
proper 21 de gener a partir de 
les 15.15 hores amb la xerrada 

“El repte de ser pares: Amor i 
límits”, a càrrec de la psicòloga 
Elvira Puig.
La segona xerrada es durà a 
terme el 24 de gener, també a 
les 15.15 hores, i en ella Elvira 
Puig parlarà sobre “Em porta-
ran els reis tot el que he dema-
nat ?”. Inscripcions trucant al 
93804 0909.



La Colla, diumenge passat, al Pujol de la Guàrdia. Foto: J. Piernas.

VILANOVA DEL CAMÍ / F. CULLERÉS

110 caminaires van complir 
diumenge amb la tradició que 
per la Festa de sant Hilari, la 
colla organitza una caminada 
per anar al Pujol de La Guàr-
dia a portar una nova senyera. 
Aquest any de forma excep-
cional la senyera la trobem 
posada de dies enrere, dons 

La Colla Excursionista de Vilanova 
canvia la Senyera del Pujol de la Guàrdia

s’havia trencat la corriola i l’Hi-
pólito ens ha fet una de nova, 
i van pujar també Julio, Joan, 
Manolo i Francesc per deixar 
el nostre bastió millor que nou. 
Amb la senyera al seu lloc for-
mem una coral improvisada 
i cantem el nostre himne: Els 
Segadors, després foto de 
grup, gairebé no podem sortir 
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tots a la foto, dons som mols 
els que aquest diumenge som 
dalt el turó. Un cop feta la foto 
anem a aplegar-nos amb els 
participants de la cursa de la 
Festa de pujada als dipòsits i 
tots plegats fem una botifarra-
da, gràcies als companys de la 
colla per aquesta sempre es-
perada sortida. 

Campanya a Vilanova sobre 
la tinença de gossos
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova ha 
iniciat una nova campanya  
de sensibilització ciutadana a 
l’entorn de la tinença d’animals 
de companyia, especialment 
gossos, sota el títol “ell no ho 
pot fer, fes-ho tu per ell”, i que 
fa incidència sobre els princi-
pals punts de l’ordenança mu-
nicipal reguladora del control i 
tinença d’animals aprovada a 
l’any 2003. 
L’Ajuntament iniciarà la distri-
bució, d’un díptic informatiu, 
que també es podrà trobar als 
diversos espais i equipaments 
municipals i que recorda els 
aspectes bàsics relacionats 
amb la convivència amb els 
animals de companyia i uns 
pòsters que seran col·locats a 
tots els espais públics del mu-
nicipi.
S’insisteix especialment en 
l’obligació d’inscriure’ls en el 
registre municipal d’animals de 
companyia; la necessitat que 
estiguin degudament vacunats 

i desparasitats; l’obligació de 
mantenir-los en adequades 
condicions higièniques; la ne-
cessitat de dur-los amb cor-
retja; l’obligació de recollir els 
seus excrements; la prohibició 
de passejar-los a espais on 
juguen els més petits, com es 
el cas dels sorrals de els pla-
ces públiques; la prohibició de 
facilitar-los menjar en espais 
públics; i la necessitat de res-
pectar el descans dels veïns.
L’ordenança fa especial inci-
dència en els aspectes relaci-
onat amb la seguretat i la salut 
pública, i regula la convivència 
entre animals i persones redu-
int al màxim les molèsties. Re-
cull normes de caire general i 
sanitàries de caràcter general, 
així com un conjunt d’específi-
ques per a gossos i gats, so-
bre la presència d’animals en 
els espais públics i un règim 
sancionador amb la possibili-
tat d’emissió de multes d’entre 
150 i 450 euros.
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Seixanta artesans, una dotzena de firaires i onze establiments vilanovins van participar a la fira.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El temps de rigorós d’hivern 
ha marcat la celebració de 
Sant Hilari el passat cap de 
setmana, a Vilanova del Camí. 
Joan Cañada director general 
d’Administració Local i Alba 
Vergés, diputada anoienca al 
Parlament van visitar la Fira 
del Camí Ral, acompanyant 
l’alcalde Joan Vich i les auto-
ritats municipals en el recor-
regut oficial per saludar els 
comerciants i les entitats vila-
novines que participaven a la 
fira. Tot i que el mal temps va 
fer minvar una mica la parti-
cipació d’artesans i de públic, 
l’alcalde Joan Vich va destacar 
que la Fira del Camí Ral ha su-
perat les dificultats i ha tornat a 
esdevenir un èxit.
Enguany una seixantena d’ar-
tesans, al voltant d’una dotze-
na de firaires i 11 comerciants 
vilanovins han fet parada a la 
Fira del Camí Ral, a les quals 
cal sumar mitja dotzena més 
que han obert portes coinci-
dint amb el primer diumenge 
de rebaixes, al carrer Major. 
Cal subratllar també la partici-
pació d’una vuitena d’entitats 
que han fet difusió de la seva 
activitat i han aprofitat per re-
captar fons, com és el cas de 
les ampes escolars: l’Ampa 
Joan Maragall, l’Ampa IES Vi-
lanova, Planeta Viu, la Casa 
d’Andalusia de l’Anoia, Càritas 

El mal temps i la crisi desafien la Fira del Camí Ral a Vilanova

Parroquial, els Diables Els ca-
brons de Vilanova, Tatanka i 
l’Associació Cultural Camp del 
Rei que es va donar la mà amb 
La Cassoleta. 
Ni el fred ni la pluja, ni les bai-
xes temperatures, no van im-
pedir tampoc que més de cinc-
centes persones es donessin 
cita a la Pujada als Dipòsits de 
Can Titó, aquest diumenge. El 
bon ambient va tornar a mar-
car aquesta matinal esportiva i 
lúdica que va aplegar més de 
dos-cents corredors, superant 
la participació d’altres anys. 
En total, el servei d’Esports 
va repartir més de cinc-cents 
talls de botifarra als atletes, als 

CONCA D’ÒDENA

caminants i als excursionistes 
que van pujar amb la colla des-
prés de fer el canvi de senyera. 
El sènior Joan Rosich (UEC 
Anoia) va ser el primer classifi-
cat a la general amb un temps 
de 13:02. Daniel Baraldés 
Díaz (CAI Triatló) també sènior 
va ser segon, amb un temps 
de 13:18. i Albert Ferrer (UEC 
Anoia) va quedar en tercer lloc 
amb 13:45.

Amilly i Vilanova del Camí, 
10 anys d’agermanament
La plaça del Mercat va acollir 
dissabte a migdia l’acte central 
del desè aniversari de l’ager-
manament entre Vilanova del 
Camí i Amilly. Autoritats, fa-
mílies franceses, italianes i 
vilanovines, representants de 
les entitats i veïns i veïnes 
del municipi van prendre part 

en aquest acte que es va de-
senvolupar a l’espace du bon 
accueil, l’espai de la bona aco-
llida, a la plaça del Mercat.
Amb El Rossinyol de fons, una 
cançó tradicional catalana in-
terpretada pel duet Ad libitum, 
es va donar la benvinguda i es 
van introduir els parlaments 
dels alcaldes d’Amily i de Vila-
nova del Camí, Gérard Dupaty 
i Joan Vich, respectivament.
En la seva intervenció Dupaty 
va recordar la signatura del 
protocol d’agermanament, que 
va ser el 7 de desembre de 
2002 a Amilly i l’11 de gener 
de 2003 a Vilanova del Camí. 
L’Alcalde Dupaty va dir que cal 
passar el testimoni als joves, 
un bon nombre dels quals es-
taven presents en l’acte insti-
tucional.
Joan Vich també va fer refe-

rència als diferents intercanvis 
que han tingut lloc en aquests 
10 anys i va assegurar que, 
malgrat les dificultats actuals, 
la voluntat de Vilanova del 
Camí és continuar treballant 
per contribuir a la construcció 
d’una Europa fraternal, inte-
grada i integradora. 
Després dels parlaments va 
tenir lloc un acte simbòlic 
d’agermanament. Els alcal-
des i els regidors de les dues 
poblacions agermanades, 
acompanyats dels represen-
tants de Calcinaia, van plantar 
diferents espècies autòctones 
de les dues regions, Catalu-
nya i França, a l’espai de bona 
acollida, un espai que Vilano-
va comparteix amb el municipi 
d’Amilly.
L’acte institucional va acabar 
amb el tradicional intercanvi 
de regals. Vilanova va oferir al 
consistori d’Amilly i de Calcina-
ia una combinació de plantes 
aromàtiques i culinàries amb 
el compromís de plantar-les 
als respectius municipis. Des 
d’Amilly van lliurar una pintura 
de monsieur Jean Menieur-
Coeur, l’espòs d’una de les 
regidores d’Amilly que va tras-
passar fa poc més d’un mes. 
Va ser un moment molt emotiu.

Visita del director general 
d’Administració Local
Aprofifant la visita del director 
general d’Administració Local, 
Joan Cañada, l’alcalde Vich va 
tractar altres temes, com la re-
forma que el govern de l’Estat 
planteja sobre l’administració 
local i que “lamina les com-
petències i l’autonomia dels 
ajuntaments i desvia l’atenció 
fent-los responsables del dèfi-
cit públic”, segons Vich. Durant 
la trobada, va quedar clar que 
la reforma, que contempla re-
duir el nombre d’ajuntaments 
catalans, tampoc no satisfà al 
govern de la Generalitat.  La 
visita també va servir per par-
lar de la presentació de pro-
jectes a la convocatòria del 
PUOSC 2013-2016, el termini 
de la qual s’ha prorrogat fins el 
febrer. La plaça del Mercat va acollir l’acte institucional d’agermanament.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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



La coral poblatana, en plena actuació.

CASTELLOLÍ / LA VEU

Castellolí viu aquests dies la 
seva festa major d’hivern, en 
honor a Sant Vicenç. Els actes 
ja van iniciar-se el passat cap 
de setmana, i continuaran avui 
divendres.
De 6 a 8 del vespre, es farà 
una donació de sang al consul-
tori mèdic. Després, a les 8, a 
la Brillante, conferència sota el 
títol “Puja al tren de les noves 
tecnologies”. Al mateix lloc, 
però a 2/4 d’onze, balls de saló 
amb Josep Maria Martínez  
(Sala de Ball Anoia).
Els actes continuaran demà 
dissabte a les 11 del matí, a la 
Brillante, amb activitats infan-
tils organitzades per l’AMPA 
de l’Escola Les Passeres. A 
les 12:30h, visita guiada a la 
depuradora.
A les 5 de la tarda, a la Coope-

Castellolí viu la seva 
Festa Major d’Hivern

rativa, muntatge de diorames 
infantils utilitzant els ninots 
“clics”. A les 7, al mateix lloc, 
concurs fotogràfic: Racons de 
Castellolí. 
A les 8 del vespre, al Centre, 
concurs de cuina i de còctels. 
A les 9 es podrà entrar a fer 
una degustació.  A les 12 de la 
nit, a la Brillante, karaoke amb 
música en directe (Karaokes-
band). 
Diumenge acabaran els actes 
de la Festa Major d’Hivern. 
A les 11, missa amb la Coral 
d’Aulí a l’esglèsia. A les 12:30, 
a la Brillante, Màgia amb l’il·-
lusionista Pampa. A les 6 de 
la tarda, al mateix lloc, teatre 
musical amb l’obra T’estimo, 
ets perfecte, ja et canviaré, a 
càrrec del grup de Teatre de 
Montbui.

La Coral La Lira tanca les 
activitats de Nadal a la 
Pobla de Claramunt

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’església de Santa Maria de 
la Pobla de Claramunt va ser 
el marc, el diumenge 13 de 
gener al migdia, del concert 
de Reis que va oferir la Coral 
La Lira. Amb aquesta activitat 
es va posar fi a la programa-
ció d’activitats nadalenques en 
aquest municipi de l’Anoia.
Sota la direcció de Joan Mas, 
els cantaires van interpretar un 
repertori format per vuit peces, 
entre les quals hi havia can-

çons tan conegudes com Joia 
en el món, El noi de la mare 
o Dorm Jesús en Pau. Les 
nadales de casa nostra les 
van combinar amb altres pe-
ces d’arreu del món, com una 
popular africana, una popular 
belga o la peça anglesa Come 
with my. En el concert també 
es va fer esment que d’aquí 
uns anys se celebrarà el cen-
tenari del naixement de la for-
mació coral poblatana, que va 
ser el 1918.
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Inauguració de l’exposició.

Exposició a la Pobla amb els “clics”
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Aquells ninotets amb què molts 
havíem jugat de petits i que 
molts nens encara hi juguen, 
els coneguts clics, són els pro-
tagonistes de la col·lecció foto-
gràfica que es pot veure a la 
Sala Municipal d’Exposicions 
de la Pobla de Claramunt. La 
mostra, del periodista de San-
ta Margarida de Montbui Oriol 
Solà, es podrà visitar fins al 
diumenge 27 de gener.
L’acte inaugural de l’exposi-
ció es va fer el dissabte 12 
de gener a la tarda i va anar 
a càrrec de l’alcalde poblatà, 
Santi Broch. La mostra porta 
per títol “La vida en un clic”, 
fent referència al doble sentit 
de les joguines i del soroll que 
fa la càmera fotogràfica quan 
es dispara. L’exposició reuneix 
onze fotografies que tenen 
com a protagonistes aquests 
petits ninotets.
Són unes instantànies però 
que no deixen indiferent l’es-
pectador que les contempla 
perquè transmeten valors, 
com el respecte, la discipli-
na, l’entesa, la responsabilitat 
o el compromís, alguns dels 
quals una mica oblidats en la 

societat actual. Per fer arribar 
aquests conceptes els clics re-
presenten diferents escenes, 
com un grup de nens a l’escola 
amb el mestre, que representa 
el respecte; uns treballadors 
que traslladen uns bidons, que 
simbolitza l’esforç,  o uns cas-
tellers, que implica la supera-
ció.
És una mostra fotogràfica ori-
ginal en què l’Oriol Solà ha sa-
but captar l’essència d’aques-
tes joguines per fer arribar els 
valors al públic. Tot i que ell 
confessa que no és un afec-

cionat d’aquests ninotets nin-
gú ho diria veient l’exposició. 
Com ell explica, la idea de la 
col·lecció va sorgir un dia de 
Nadal quan el tió va cagar uns 
clics que va captar l’objectiu 
de la càmera del periodista. 
La mostra ja s’ha pogut veure 
a Caldes de Montbui i a Santa 
Margarida de Montbui.
“La vida en un clic” es podrà 
visitar de dilluns a dissabte, de 
2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 
del vespre, i el diumenge, de 
les 12 a les 2 del migdia.

Èxit de la petanca d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

El club de petanca Odenense 
ha quedat campió de la lliga de 
petanca de 6ª divisió de la lliga 
provincial de la federació cata-
lana de petanca, després de 
tres anys quedant a les portes 
del ascens. El primer any  van 
ser derrotats a la promoció de 
ascens, el segon any assoliren 
una tercera posició a 3 punts 
del primer i l’any passat que-
daren a la 4 posició a 5 punts 
del primer. Aquest any si, a 
manca de dues jornades per fi-
nalitzar la lliga ja són campions 
matemàticament, a 9 punts del 
segon. Ha esta una lliga molt 
completa amb 14 partits gua-
nyats, un empatat i cap perdut 
fins ara. 

Els integrants del Club Petanca Odenense.

Els jugadors són Raúl, Aguile-
ta, Jose, Nimi, Perico, Alfonso, 
Joan, Alonso, Bonilla, Fernan-

do, Bartolo, Vicente, Dany, An-
toñin, Charly, també han col.
laborat Felix i DJ Frank.

Accident mortal d’un motorista a l’A-2, a Castellolí
Un motorista va morir diumen-
ge en sortir de la via a l’A-2 a 
Castellolí. Es tracta d’un veí de 
Barcelona, segons ha informat 
el Servei Català de Trànsit, 
Jaume M. G. de 65 anys. L’ac-
cident va tenir lloc cap a les 

dues del migdia al quilòmetre 
562 de l’autovia on, per cau-
ses que s’estan investigant, 
una motocicleta va sortir de 
la via i, com a conseqüència, 
el conductor va resultar mort. 
L’A-2 es va haver de tallar en 

direcció a Barcelona i els ve-
hicles van estar desviats pel 
lateral de la via. Al voltant de 
tres quarts de quatre de la tar-
da ja s’havia pogut normalitzar 
el trànsit en el punt del sinistre.



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
18 de gener de 2013

22 WWW.VEUANOIA.CAT Comarca  
ANOIA SUD

PIERA / LA VEU

Un any més, les entitats de 
Piera i de fora del nostre mu·
nicipi es van implicar totalment 
amb la Marató. El resultat més 
positiu d’aquesta iniciativa so·
lidària ha estat el rècord d’ali·
ments recollits en la catorzena 
edició d’aquesta convocatòria 
popular de Piera Televisió, or·
ganitzada per recollir aliments 
i que Càritas Parroquial repar·
teix entre els més necessitats 
del municipi.
El 22 de desembre, a les 10 
del matí, la Marató de Piera 
Televisió va començar amb 
les entrevistes a la regidora 
de Benestar Social,  Ma. Tere·
sa Guzmán, i a un responsa·
ble de Càritas, Mn. Ramon M. 
Bosch. Les actuacions de la 
marató, que van ser diverses, 
van anar a càrrec de l’Esco·
la de Teatre de Piera, l’Aula 
Municipal de Música de Piera 
i la dels Hostalets de Pierola. 
D’altra banda, van donar su·
port a la iniciativa personatges 
coneguts com l’actor del Prat, 
Armando Aguirre, el periodis·

ta i meteoròleg pierenc de La 
Sexta, Lluís Obiols, el delegat 
del RCD Espanyol, José M. 
Calzón, el guitarrista badaloní, 
Pepe Cabrera.
Així mateix, hi van voler col·
laborar amb la Marató els Bas·
toners de Masquefa, actuant i 
animant la gent que portessin 
aliments durant les dotze ho·
res ininterrompudes de du·
rada d’aquest esdeveniment 
especial. Va ser molt aplaudi·
da l’actuació dels Falcons de 
Piera amb les seves figures, 
l’Associació Cultural Ballestea, 
amb el conjunt de guitarres, o 
el grup de la Dansa del Ventre. 
El conjunt musical Club Des·
tino va aprofitar l’ocasió per 
estrenar la seva última cançó 
Déjame.
A l’exterior, hi va haver les ac·
tuacions de la Colla de Diables 
Infantil i els Diables de Piera, 
la jove entitat La Tita i el Fu·
mat amb el seu drac llençant 
foc. Altre cop a l’interior dels 
estudis, va actuar l’associació 
de sevillanes Lacalo, hi va ha·
ver temps per a la màgia amb 

el mag Miquel i l’actuació final 
amb el conjunt local DTraster 
Band.
Per finalitzar aquesta gran jor·
nada, l’últim torn d’entrevistes 
a l’Alcalde de Piera, Jaume 
S. Guixà, i en nom de Càritas 
a Susi Espanya, Ramon M. 
Bosch i a l’expresident funda·
dor de Càritas Barcelona, Jordi 
Peix.
L’agraïment dels organitzadors 
de la Marató és per a totes 
aquestes entitats i col·lectius 
que l’han feta possible i arriba 
també fins a la persona par·
ticular i l’empresa anònima, 
que ha aportat el seu granet 
de sorra. Paral·lelament, han 
estat diverses les entitats que, 
prèviament a la marató, van 
organitzar activitats per afavo·
rir la recollida d’aliments enva·
sats o de llarga durada.
Enguany, la marató vol fer 
una especial menció a la col·
laboració rebuda de les esco·
les del municipi. Com a dades 
rellevants, cal afegir que les 
quantitats recollides han estat 
les següents:

Rècord de recollida d’aliments a la 
Marató de Piera TV

Dispiera: 60 kg
Club Billar Piera: 100 kg
Associació Ballestea: 200 kg
Assoc. Cultural Gent Gran: 
250 kg
Escola Municipal Música: 150 
kg
Centres escolars: 600 kg
Empresa anònima: 260 kg
Gala de la Marató al Foment: 
480 kg
XIV Marató: 613 kg
Total: 2.863 kg
Finalment, les entitats i parti·
culars van entrar en un sorteig 

pel fet de portar aliments per 
a aquest esdeveniment. Els 
afortunats van ser: l’Associa·
ció Cultural de la Gent Gran, 
a qui li va tocar la samarreta 
del RCD Espanyol, Nadia Pé·
rez, que es va endur dos llibres 
oferts per la Biblioteca de Pie·
ra, dos llibres més l’Associació 
Cultural Ballestea de Can Mas 
i Júlia Peralta el lot de 2 DVD 
de la Memòria Històrica de Pi·
era.

PIERA / LA VEU

La Junta de Govern Local del 
passat 7 de gener va aprovar 
la convocatòria de subvenci·
ons per a aquest any, d’acord 
amb l’ordenança reguladora 
que es va publicar al butlletí 
oficial de la província del 13 
d’octubre de 2011.
Amb aquestes bases que ja 
es van preparar l’any passat, 
es pretén definir clarament les 
condicions i el procediment 
per obtenir subvencions muni·

cipals, i es garanteix la igual·
tat de condicions en l’accés 
al finançament públic de les 
moltes i variades activitats que 
organitzen les entitats i associ·
acions de Piera. Aquest objec·
tiu és molt més important en la 
situació econòmica actual, en 
què els recursos han disminu·
ït.
Us recordem que per tal de 
cobrar la subvenció d’enguany 
s’ha d’haver justificat la sub·
venció de l’any anterior. El ter·

mini per presentar la sol·licitud 
finalitzarà el dia 8 de febrer de 
2013 i us informem que els 
models els podeu descarregar 
fent clic en aquest enllaç.
Si necessiteu alguna informa·
ció o ajut per omplir la docu·
mentació us podeu posar en 
contacte amb la Mireia Sote·
ras, al telèfon de l’Ajuntament 
93 778 82 00, ext. 178, o al 
correu soterasbm@ajpiera.
cat.

Obert el termini per sol·licitar subvencions

PIERA / LA VEU

A inicis de gener es va posar 
en funcionament la seu elec·
trònica de l’Ajuntament de Pi·
era, un canal oficial disponible 
per als vilatans i vilatanes, a 
través de xarxes de telecomu·
nicacions, mitjançant el qual 
l’Ajuntament difon informació i 
presta serveis.
Aquesta iniciativa respon a 
l’aposta per millorar la relació 
de l’Ajuntament amb el vilatà 
i, sobretot, facilitar-li l’accés a 
les dades públiques en línia, 
sense haver de personar·se a 

la recepció del consistori. Per 
poder interactuar amb el siste·
ma és imprescindible facilitar 
la firma electrònica mitjançant 
l’adreça https://www.seu.cat/
ajpiera i seguir els passos que 
s’hi indiquen. D’altra banda, hi 
trobareu disponibles els trà·
mits i opcions següents: plens, 
edictes, decrets d’alcaldia, 

concursos públics, adjudicaci·
ons, instàncies, padrons, fac·
tures electròniques, etc.
La seu electrònica comporta 
la responsabilitat respecte a la 
integritat, veracitat i actualitza·
ció de la informació i els ser·
veis per part de l’Ajuntament 
de Piera i ha estat endegada 
per la regidoria de Noves Tec·

Ja està en marxa la nova seu electrònica

PIERA / LA VEU

Després de les festes de Na·
dal arribaran els actes previs·
tos per al Carnaval 2013, amb 
la Rua com a acte principal 
el dissabte 9 de febrer. Per 
aquest motiu, ja estan dispo·
nibles les bases per participar 
al concurs de pregons i al de 
carrosses i comparses, que 
valoren les millors disfresses 

i posada en escena. Les per·
sones i entitats interessades 
a participar de l’edició d’en·
guany poden assistir a la reu·
nió del pròxim 17 de gener, a 
les 20.30 hores, al Casal per a 
Joves i Grans.
Les bases estan disponibles a 
la web viladepiera.cat/carna·
val.

Comencen els preparatius per 
al Carnaval

PIERA / LA VEU

El primer cap de setmana de 
l’any, el Moto Club Piera Scan 
Team va celebrar la 4a prova 
de trial de l’Open Vila de Piera 
a Can Mata. Van prendre part 
en la sortida 32 participants, 
que van haver de superar qua·
tre zones i un recorregut de 
dues voltes.
En uns dies immillorables me·
teorològicament parlant, el 
primer lloc del podi de la cate·
goria Pro va ser per a Toni Na·
varro, seguit de Xavi Lozano 
i d’Adrià Mansergas. Pel que 
fa a la categoria Juvenil, va 

proclamar·se guanyador Pol 
Mediñà, en segon lloc l’única 
participant femenina destaca·
da, Mireia Lozano, i en tercer 
lloc Èric López. La categoria 
Iniciació va assolir un resultat 
molt ben rebut pels seus par·
ticipants, un triple empat pro·
tagonitzat per Joan Rafecas, 
Àlex Mediñà i Igna Bosch.
Cal felicitar al Moto Club Piera 
Scan Team i a tots els partici·
pants pels resultats obtinguts, 
fruit d’un afany de superació 
que només s’aconsegueix 
amb la constància i la tenacitat 
posats en els entrenaments.

Trial open Vila de Piera
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ANOIA SUD

VALLBONA / LA VEU

Davant les dificultats que tra-
vessen les famílies en l’actu-
al context de crisi econòmi-
ca, l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia ha tornat a congelar 
les ordenances fiscals per a 
aquest 2013, sense aplicar-hi 
ni tan sols l’IPC, l’increment 
del cost de la vida.
D’aquesta manera es man-
tenen els preus de tots els 
impostos i taxes municipals, 
entre les quals destaquen, 
per exemple, l’Impost de Ve-
hicles de Tracció Mecànica o 
la factura per la recollida de 
les escombraries i pel servei 
de clavegueram. L’Ajuntament 

assumirà l’increment del cost 
de la vida i la puja dels dos 
punts de l’IVA que haurà de 
pagar per prestar aquests ser-
veis, sense repercutir-los als 
veïns. 
La congelació de les ordenan-
ces fiscals permet que Vallbo-
na d’Anoia es mantingui com 
una de les localitats de tot Ca-
talunya on la pressió fiscal per 
habitant és més baixa. 
Tot i ‘l’increment zero’ en les 
ordenances fiscals, l’Ajunta-
ment manté els serveis als 
veïns i fins i tot ha aconseguit 
millorar-ne ostensiblement la 
qualitat d’alguns. Això és re-
sultat de l’exercici de previsió 

que l’equip de govern de PSC 
i CiU ja va fer l’any passat, 
avançant-se a la disminució 
dels ingressos i aplicant un ri-
gorós pla d’austeritat i de con-
trol de la despesa. Entre les 
mesures que s’han pres cal 
destacar, per exemple, el canvi 
en el model de gestió d’alguns 
serveis com el de la neteja i 
les escombraries per fer-los 
més econòmics i eficients, 
l’aplicació d’un pla d’eficiència 
energètica en els equipaments 
municipals i l’enllumenat públic 
per reduir el consum i la factu-
ra elèctrica, o la reestructura-
ció d’alguns serveis tècnics de 
l’Ajuntament. 

Vallbona d’Anoia congela els impostos i taxes

VALLBONA / LA VEU

L’Ajuntament ha asfaltat l’ac-
cés a la urbanització Vallboni-
ca des de la carretera B-224, 
el qual es trobava en molt mal 
estat a causa principalment de 
l’efecte de les pluges, fet que 
dificultava l’entrada i sortida 
dels vehicles. 
Els treballs han consistit a fer 
una doble capa d’asfalt de 5 
centímetres de gruix cadascu-
na. Amb un cost de poc més 
de 6.000 euros, l’obra l’ha fi-
nançat íntegrament l’Ajunta-
ment, ja que no es disposava 
de cap subvenció, atès que la 
urbanització encara no té la 
qualificació de sòl urbà. Amb 
aquesta actuació es resol una 

Asfaltat l’accés a Vallbonica

autèntica assignatura pendent 
perquè feia molts any que 
aquest accés estava malmès.
L’Ajuntament també preveu fer 
properament a Vallbonica una 
actuació de millora per evitar 

que les aigües pluvials mal-
metin els carrers, que no estan 
acabats d’urbanitzar, amb un 
doble efecte: millorar l’accessi-
bilitat dels veïns i estalviar en 
el manteniment. 

MASQUEFA / LA VEU

La nova Biblioteca Municipal 
de Masquefa celebra aquest 
mes de gener el seu segon 
aniversari amb una progra-
mació especial. Fins al dia 31 
acull una exposició de fotogra-
fia que mostra els treballs que 
es van dur a terme per a reha-
bilitar l’antiga nau de la fàbrica 
Rogelio Rojo i fer-hi la nova 
Biblioteca.
Per a dimarts que ve, dia 22, a 
2/4 de 6 de la tarda, s’ha orga-
nitzat una sessió de l’Hora del 
Conte: ‘El senyor ornitorinc’, 
que anirà a càrrec de la com-
panyia La mama i la padrina.
Motor de la cultura
En aquests dos anys en fun-
cionament –es va inaugurar el 

23 de gener de 2011- la Bibli-
oteca s’ha convertit en un dels 
motors de l’activitat cultural 
de Masquefa i s’ha consolidat 
com un centre per a la lectura, 
l’estudi, la cultura i la convivèn-
cia.
Amb un fons de més de 21.000 
documents, la Biblioteca rep 
anualment la visita de més de 
50.000 usuaris –unes 200 per-
sones diàries- que hi van a fer 
algunes de les moltes activi-
tats que els ofereix el centre: 
llegir, estudiar, fer treballs en 
grup, assistir als tallers, xerra-
des i altres activitats que s’hi 
organitzen, connectar-se a In-
ternet o usar el servei de prés-
tec, entre altres.

La nova Biblioteca de Masquefa 
celebra el segon aniversari

CAPELLADES / LA VEU

Aquest cap de setmana Cape-
llades Comerç ha impulsat una 
nova edició de les Botigues al 
carrer. Les parades s’han fet 
divendres a la tarda i dissabte 
durant tot el dia. La participa-
ció de públic ha estat prou acti-
va, sobretot el dissabte al matí.
Aquests dies l’entitat també ha 

fet entrega dels vals de com-
pra del sorteig que es va fer el 
dia de la Cavalcada, amb les 
mans innocents de Ses Majes-
tats els Reis d’Orient. Els afor-
tunats guanyadors ja poden 
disposar d’un val de mil euros 
el primer guanyador, de 400 el 
segon i de 200 el tercer.

Botigues al carrer a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dijous començarà un 
nou taller de massatge per a 
nadons de 2 a  9 mesos, que 
es farà a la Llar d’Infants Mu-
nicipal Vailets de Capellades.
Les inscripcions es poden fer 
directament a la mateixa esco-
la o bé enviant un correu elec-
trònic a ampa.escolabressol.
cape@gmail.com.

Les sessions aniran a càrrec 
de Montse Albareda, educado-
ra de massatge infantil (AEMI) 
i es faran els dijous 17, 24 i 31 
de gener i durant el mes de fe-
brer el divendres dia 8 i el di-
jous 14. Tots els dies es faran 
de 18 a 19,15 hores.
A l’hora de les classes cal por-
tar oli d’ametlles, una tovallola 
i un protector.

Taller de massatge per a nadons

Imputen danys i coaccions a un veí de 
Vallbona d’Anoia pels recents incidents
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El jutge de guàrdia d’Igualada 
va decretar dimarts llibertat 
amb càrrecs per a un conegut 
veí de Vallbona d’Anoia, Sal-
vador S.B., de 46 anys d’edat, 
com a presumpte autor d’un 
delicte de “danys i coaccions” 
relacionat amb els recents in-
cidents que han tingut lloc a la 
població, el darrer dels quals 
va ser l’incendi del vehicle del 
sogre del regidor de CiU, Raul 
Parramon, el passat 3 de ge-
ner. 
Una dotació dels Mossos d’Es-
quadra va procedir dilluns a 
primera hora del matí a la de-
tenció de Salvador S. en el seu 
domicili de Vallbona, i, després 
de passar el dia i la nit a les 
dependències policials, va 

ser posat a disposició judicial 
dimarts al matí, posant-lo en 
llibertat però pendent de ser 
jutjat pels càrrecs abans es-
mentats. Sembla ser que una 
imatge de vídeo on apareix 
el detingut podria haver estat 
determinant per la decisió ju-
dicial.
Es dóna al cas que, tal i com 
va publicar La Veu, al poble hi 
ha el convenciment generalit-

zat que darrere dels incidents 
-que també inclouen la pun-
xada de les rodes de diferents 
vehicles a la via pública- exis-
teixen motius de caire polític, 
i que alguns vinculen a ERC, 
pel fet d’haver quedat fora del 
govern municipal pel canvi de 
suport de CiU, que ara gover-
na amb el PSC. 
El cap d’ERC al municipi, Òs-
car Labranya, ja va desvincular 
el seu partit la setmana passa-
da, en declaracions a aquest 
periòdic, de tots aquests in-
cidents. Labranya també va 
explicar que, si bé el detingut 
figurava en els cartells de su-
port a ERC en les passades 
eleccions municipals, “aquesta 
persona no és militant i la seva 
ajuda va ser puntual”.
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En els pressupos-
tos es contempla 
l’increment del volum 
de residus a tractar a 
l’Ecoparc, que segons 
l’equip de govern, 
està infrautilitzada

ANOIA SUD

ELS HOSTALETS DE P. / J.S.

Avui divendres s’acaba el ter-
mini per presentar aŀlegacions 
al projecte de pressupost de 
l’ajuntament dels Hostalets de 
Pierola i després que tant ERC 
com CiU presentessin les se-
ves esmenes totals, l’equip de 
govern del PSC depèn del re-
gidor independent Jaume Trias 
per a l’aprovació d’un pressu-
post que implica un augment 
de les taxes i els impostos 
municipals. Per raons de ter-
minis legals, no se sap encara 
si el PSC farà algun moviment 

d’acostament a l’oposició per 
tal de trobar suport al pressu-
post, però no hi ha cap mo-
viment que faci pensar en la 
viabilitat d’aquesta possibilitat.
Les raons de CiU per oposar-
se al pressupost del PSC rau, 
segons Carles Rius “a la cai-
guda dels ingressos i, sobre-
tot, al creixement de la despe-
sa corrent de l’ajuntament. En 
aquestes condicions el deteri-
orament de les finances muni-
cipals serà galopant”. Carles 
Rius cita la gestió d’Hoserpi i al 
cost del Cos de Vigilants com 
els principals responsables del 
desgavell econòmic de l’ajun-
tament “amb serveis sobredi-
mensionats als que correspon-
drien a un municipi de 2.800 
habitants”.

Tot plegat fa, segons Carles 
Rius, que “les finances muni-
cipals depenguin dels ingres-
sos de l’abocador i l’Ecoparc 
per a la despesa corrent”. Per 
aquest motiu el representant 
de CiU reclama una millor ges-
tió dels recursos municipals 
per part de l’equip de govern.

Ampliació de llicència a 
l’Ecoparc Can Mata
A banda de l’increment d’im-
postos que el PSC proposa en 
el pressupost, també es con-
templa l’increment del volum 
de residus a tractar a l’Eco-
parc, la planta de reciclatge 
que rep residus de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona i que 
segons l’equip de govern del 
PSC “està infrautilitzada” i per 
això proposa una ampliació del 
nombre de tones a tractar per 
a les quals es fixa un preu de 
1,75 euros per tona tractada 
“que és clarament inferior al 
preu que es venia cobrant fins 
ara segons el conveni anteri-
or”, diu Carles Rius. El regidor, 
que en una primera etapa va 
formar part de l’equip de go-
vern, ha presentat al ple diver-
sos documents en contra de la 
gestió del Ecoparc Can Mata 
“que genera fortes pudors que 
té el compromís de no gene-
rar i a més ens vol cobrar per 
la gestió dels residus urbans 
dels Hostalets i per això he 
demanat a l’equip de govern 
que no es paguin els 68.925 
euros que l’empresa reclama 
en concepte de tractament de 
residus”.

Una planta que funciona 
amb generadors
Amb tot, no seria aquesta la 

principal queixa de Carles Rius 
en contra del funcionament de 
l’Ecoparc. Rius reclama que 
l’ajuntament “insti a l’empresa 
Ecoparc Can Mata S.L. a no 
utilitzar generadors de gasoil 
com a energia alternativa, de-
gut al seu alt poder contami-
nant”.
Efectivament una part de 
l’energia de funcionament 
d’aquesta macroinstaŀlació 
s’obté de generadors que 
funcionen amb gasoil perquè 
l’escomesa elèctrica és insu-
ficient per a la potència que 
requereix la planta. No sabem 
si això és així per imprevisió a 
l’hora de construir la instaŀla-
ció o perquè amb el pas dels 
mesos s’ha anat incrementant 
el nombre de tones de residus 
tractats a la planta.
Finalment Carles Rius també 
ha reclamat que es porti al ple 
la liquidació del pressupost del 
2011. “La data de termini era el 
30 de juny passat” i que en no 
haver-ho fet “cal presentar un 
Pla Econòmic i Financer per 
al període 2013/2014 tal com 
marca la llei d’estabilitat pres-
supostaria”.
El regidor de CiU ja ha anunci-
at que de no complimentar-se 
els tràmits legals i de no tenir 
en compte les aŀlegacions del 
seu grup, “votarem en contra”. 
Tot sembla indicar que el pres-
supost de l’ajuntament dels 
Hostalets podria anar al ple el 
proper dia 30 de gener.

L’oposició, en contra del pressupost dels 
Hostalets de Pierola

CAPELLADES / LA VEU

Diumenge al matí es va fer 
l’entrega de premis del Con-
curs de Pessebres que cada 
any s’organitza des de la Par-
ròquia de Santa Maria, en col-
laboració amb els Amics dels 
Pessebres.
L’acte es va fer a l’església de 
Santa Maria, en acabar l’ofi-
ci, presidit per mossèn Adolf 
i per l’Alcalde de Capellades 
Marcel·lí Martorell. Els dos van 
coincidir a destacar l’esforç 
que s’ha de fer des de qualse-
vol entitat per continuar man-
tenint les propostes que cada 
any s’han dut a terme, però al 
mateix temps el compromís 
que això significa. Mossèn 

Adolf va agrair l’àmplia col-
laboració, tant en el pagament 
de trofeus i premis com en la 
tasca del jurat a passar per 
totes les cases de la vila que 
s’han apuntat. 
Primer es va entregar els di-
plomes als participants de 
l’exposició que encara aquests 
dies es pot visitar a l’interior de 
l’església. Seguidament es va 
donar el regals als nombrosos 
participants, fins arribar als ac-
cèssits, tercer, segon i primer 
premi que enguany va recau-
re en la Júlia i el Cels Llorens 
Sandiumenge. Per acabar, els 
membres del jurat es van em-
portar un conte de Nadal com 
a record.

Entrega de premis del Concurs 
de pessebre de Capellades

La planta de reci-
clatge funciona amb 
generadors perquè 
l’escomesa elèctrica 
és insuficient

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2013 Nom

Adreça

Localitat

Tel 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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ALTA ANOIA 

VECIANA / LA VEU

Fa unes setmanes que Diputa-
ció de Barcelona va donar per 
acabades les obres de millora 
del revolt situat entre els punts 
quilomètrics 0,500 i 0,600 de la 
carretera BV-1005 que enllaça 
els nuclis de Copons i Veciana.
La remodelació va començar 
amb el rebaix del talús que hi 
havia a tocar de la via, la qual 
cosa va comportar diverses 
setmanes de feina degut a la 
gran quantitat de terra i roca 
que es va haver d’extraure.  
Després d’aquests moviments 
de terra es va arranjar l’espai 
sorgit construint-hi una vorera 
practicable de formigó i tornant 
a asfaltar tot el tram afectat 

amb una capa de quitrà calent.
Amb aquesta millora, espera-
da des de fa molts anys, s’ha 

donat solució a un dels punts 
més perillosos de la via dotant-
lo de major amplada i visibilitat.

Diputació de Barcelona millora un revolt de la 
carretera BV-1005, entre Copons i Veciana

COPONS / LA VEU

Aquest cap de setmana Co-
pons celebra la seva festa ma-
jor d’hivern, la de Sant Sebas-
tià amb un seguit d’actes que 
es faran a la sala polivalent.
Dissabte a les 6 de la tarda tin-
drà lloc una sessió de cinema 
per a petits i grans amb al pro-
jecció de la peŀlícula “Charlie 
y la fàbrica de chocolate” i a 
l’acabar hi haurà berenar per 
als més petits.
A les 8 del vespre s’inaugurarà 
l’exposició retrospectiva de les 
festes i la cultura de Copons 
del Centre Instructiu la Barraca 
i a la mateixa hora es podrà fer 
un tast de cuina en què es pot 
participar aportant, tastant i vo-

tant els plats que més agradin.
El diumenge els actes comen-
çaran a les 11 del matí amb 
l’ofici solemne en honor del 
patró a l’església.
A les 12 del migdia tindrà lloc 
la 2a trobada de músics copo-
nencs en què totes les perso-
nes relacionades amb el món 
de la música amb arrels copo-
nenques poden apropar-se a 
la sala gran, on a més es po-
drà gaudir del tradicional ver-
mut.
I les festes acabaran a la tarda, 
a partir de les 6, amb el Ball fi 
de festa que comptarà amb 
l’acompanyament de la Coco 
Band i durant el qual es farà el 
tradicional ball de la crespella.

Festa Major de Sant Sebastià a 
Copons

CALAF / LA VEU

La notícia de la sobtada mort 
de l’actriu Anna Lizaran va 
trasbalsar el passat cap de 
setmana el teatre i la cultura 
catalana. És per això que des 
dels Pastorets de Calaf també 
es va voler retre un sincer ho-
menatge a la gran actriu en la 
funció de diumenge.
En el text, llegit per un dels 
protagonistes de l’especta-
cle, en Rovelló, es recordava 
breument la brillant trajectòria 
d’Anna Lizaran fent especial 

esment als seus inicis dalt de 
l’escenari: en el teatre més 
proper, el de la seva Esparra-
guera natal, on va començar 
fent papers als Pastorets i a 
la popular Passió. També es 
va voler recordar la participa-
ció de l’actriu en la creació de 
projectes com Els Comediants 
o el Teatre Lliure, que tantes 
hores de creació artística ¡ 
han ofert i que encara perdu-
ren. Finalment, es va destacar 
l’esforç, el talent i l’enorme de-
dicació al món del teatre de la 

desapareguda actriu.
A continuació, el mateix Rove-
lló es va encarregar de cantar 
un dels tradicionals “cuplets” 
íntegrament dedicat a Anna 
Lizaran, que també fou llarga-
ment aplaudit pel públic. 
Queden encara dues repre-
sentacions dels Pastorets de 
Calaf: aquest diumenge, 20 
de gener, i el vinent, 27 de ge-
ner. Les funcions tenen lloc al 
Casal de Calaf a les 17.30 h i 
l’entrada es pot comprar antici-
padament a Telentrada.

Els Pastorets de Calaf van homenatjar 
l’actriu Anna Lizaran en els “cuplets” de 
diumenge

CALAF / LA VEU

Aprendre a reciclar passant-
s’ho bé. Això és el que van 
poder fer aquest dissabte a 
Calaf els nombrosos nens i 
nenes que es van acostar a 
la plaça dels Arbres, on tenia 
lloc la “festa del reciclatge”. 
Es tractava d’uns inflables en 
forma de contenidor on els 
infants podien jugar i saltar, i 
aprendre alhora on s’ha de di-
positar cada residu, gràcies a 
les explicacions dels monitors. 
Aquesta acció va anar acom-
panyada d’un punt d’informa-
ció al mercat, des del qual es 
repartien fulletons i material 
divulgatiu sobre la importància 
del reciclatge.

L’activitat tancava la campa-
nya portada a terme a Calaf 
durant les darreres setmanes, 

Inflables i tallers infantils posen fi a la 
campanya de foment del reciclatge a Calaf

que tenia per objectiu millorar 
les dades i la qualitat de la re-
collida selectiva al municipi.

Encara queden un parell de diumenges per gaudir dels Pastorets de Calaf

 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).  
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Quevert de França 
Partit de Copa d’Europa.
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Dissabte 19 de gener de  2013 a les 20.30 h
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Atletisme
Bon paper del CAI als 
campionats Sub-20

Motor
Jordi Viladoms, pendent 
d'acabar el Dakar

Curses
La Llacuna acollirà una gran 
cursa d'orientació06

L’Igualada HC cau injustament amb el líder Liceo, 
abans de tornar a la Lliga Europea
IGUALADA / IHC BLOCAT

A vegades l’esport no és just 
i en la darrera jornada de lliga 
l’hoquei no ho va ser amb els 
igualadins. El resultat més just 
del partit davant el líder Liceo 
hauria d’estat segurament un 
empat, però va ser 3-4. Els 
gallecs, que van demostrar el 
perquè del seu liderat, van te-
nir la sort de cara en els últims 
dos gols, dues accions de molt 
mala fortuna pels arlequinats. 
De tota manera, això, tot i que 
va penalitzar massa un corat-
jós IHC, entra dins de l’ofici. 
Ja no hi entra, o no hi hauria 
d’entrar, el pèssim arbitratge 
de Delfa (Molina va estar més 
encertat). Només destacarem 
una de les seves greus erra-
des: El penal inexistent amb 2 
a 2 en el marcador (i amb bla-
va afegida, també inventada, 
a Vives). Una decisió que va 
acabar pesant de manera bru-
tal en el resultat final. Perquè 
tot i que Ordoñez la va enviar 
al ferro, l’Igualada va haver de 
jugar amb 1 menys durant 2 
minuts… i quan només falta-

Una acció del partit davant el Liceo a les Comes. Foto: Joan Guasch.

ja van marcar un penal inexis-
tent que Deitg va aturar amb 
mestratge. El Liceo va sortir 
molt fort i va obligar a algunes 
aturades magistrals de l’Elagi. 
Amb la seguretat “assegurada” 
al darrere, poc a poc l’IHC va 
anar imposant el seu ritme i 
va tenir el premi amb un llan-
çament de penal de Marçal a 
l’escaire. Un gol marca de la 
casa.
Era el minut 14 i l’IHC es va fer 
definitivament amb el control 
del partit. No el va cedir ni quan 
Eduard Lamas va aconseguir 
empatar amb un remat creuat 
a l’escaire des de la frontal. 
Els arlequinats no van perdre 
ni fe ni empenta. I a falta de 
30 segons van tornar a encer-

ven 20 segons per acabar la 
inferioritat Delfa no va voler 
marcar una falta en zona de-
fensiva del Liceo que va prece-
dir el gol de Jordi Bargalló que 
significava tornar a empatar el 
partit. I aquest és només un 
dels errors inacceptables del 
coŀlegiat. 
El desgavell arbitral va comen-
çar molt d’hora. Al minut 3 i mig 
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  Jornada 14
  Lloret  -  Reus Dep.   3  :  6
  Calafell  -  Vic   1  :  0
  Voltregà  -  FC Barcelona   2  :  8
  Alcoi  -  Vendrell   2  :  6
  Vilanova  -  Shum   1  :  5
  IGUALADA  -  Liceo   3  :  4
  Lleida  -  Noia   4  :  4
  Sant Feliu  -  Blanes   5  :  3

   Jornada 15
   Vic  -  Vilanova   _  :  _
   Shum  -  Voltregà   _  :  _
   Reus Dep.  -  Calafell   _  :  _
   Vendrell  -  Lloret   _  :  _
   Liceo  -  Lleida   _  :  _
   Noia  -  Sant Feliu   _  :  _
   Blanes  -  Alcoi   _  :  _
   FC Barcelona  -  IGUALADA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   14   35     80:38     42
2   FC Barcelona   14   33     71:27     44
3   Vendrell   14   25     60:46     14
4   Vic   14   24     45:23     22
5   Lleida   14   24     53:46     7
6   Reus Dep.   14   23     62:57     5
7   Vilanova   14   22     58:68     -10
8   Lloret   14   18     58:60     -2
9   IGUALADA   14   18     50:56     -6
10   Voltregà   14   18     36:47     -11
11   Noia   14   17     41:52     -11
12   Blanes   14   16     47:50     -3
13   Sant Feliu   14   14     37:60     -23
14   Shum   14   13     49:65     -16
15   Calafell   14   13     42:58     -16
16   Alcoi   14   7     31:67     -36

OK Lliga

LLIGA EUROPEA, JORNADA 4
Grup A
Igualada HC - HC Quevert (FRA)
FC Barcelona - Candelária SC (POR)
Grup B
Saint Omer (FRA) - FC Porto (POR)
CE Noia Freixenet - Amatori Sporting Lodi (ITA)
Grup C
Cronenberg (ALE) - Reus Deportiu
CGC Viareggio (ITA) - SL Benfica (POR)
Grup D
Geneve RHC (SUI) - Liceo Coinasa HC
Hockey Valdagno (ITA) - UD Oliveirense (POR)

tar amb la porteria herculina. 
Vives va robar la bola a mitja 
pista, la va cedir al Pove que 
va veure com el superava pel 
darrere un meteorit anomenat 
Ton. El Marc li va deixar suau 
avançada i Baliu va entrar fe-
linament a l’àrea, superant als 
rivals que l’intentaven atrapar, 
es va obrir cap a l’esquerra i 
va clavar la bola a la xarxa del 
travesser amb una pala majús-
cula. Un gol dels que habitual-
ment porten la firma J.B, la del 
millor jugador del planeta Jordi 
Bargalló, i que diumenge es va 
apuntar T.B, un astre en pro-
cés d’eclosió.
L’inici de la segona part va 
portar un Liceo renascut que 
va aconseguir empatar amb 
un altre remat a l’escaire d’un 
Lamas, en aquest cas el ger-
mà gran, en Josep. El 2 a 2 
semblava donar una força su-
plementària al Liceo però els 
igualadins no van voler baixar 
el braços i van forçar fins a 3 
oportunitats molt clares, atura-
des per Malian. I aleshores va 
arribar el fatídic minut 8. D’un 
penal molt clar sobre l’Oriol Vi-
ves a l’àrea corunyesa es va 
passar a un penal inexistent i 
a una blava pel mateix Vives. 
Gravíssima i provocadora er-
rada de Delfa que d’entrada 
va semblar no passar factura 
(Luca Ordoñez va enviar la 
bola al ferro). Fins i tot l’IHC va 
aconseguir tornar-se a avan-
çar amb un gran llençament 
de FD de Pla. No van passar 
més que 16 segons i va caure 
la compensació, la 10a. falta 
d’equip de l’IHC… 
Semblava que aquell error de 
Delfa no acabaria afectant. 
Però “per si de cas” l’àrbitre en 
va afegir un altre no marcant 
una falta sobre Pla en zona 
defensiva del Liceo. En la 
continuació Bargalló va acon-
seguir marcar (amb un pèl de 
fortuna) amb una bola que va 
entrar plorant per darrera del 
cos de l’Elagi.

Amb el 3 a 3 els dos equips 
van anar a per la victòria. Hi va 
haver intercanvi de cops cons-
tant. Contra de 2X1 del Liceo 
que salva Deitg. Resposta: 2 
contraatacs amb superioritat 
de l’IHC (un salvat per Malian 
i l’altre amb la bola per sobre 
del travesser)… fins que al mi-
nut 21 el Liceo va aconseguir 
el gol de la victòria. Un altre 
cop amb fortuna. 
El Liceo es posava per primera 
vegada (i malauradament defi-
nitiva) per davant en el marca-
dor. L’Igualada va tenir l’opció 
de l’empat en una FD que Pla 
no va poder aprofitar (asse-
nyalada, per cert, per Molina 
que estava més lluny. Delfa, 
davant mateix de la jugada, es 
desentenia del tot). Fins al final 
l’IHC al final va buscar l’empat 
justicier, que podria haver ar-
ribat sobre la botzina quan un 
rebot a la tanca li va deixar 
porteria franca per un oportu-
níssim Oriol Vives però en la 
seva estirada Malian va veure 
com la bola se li estavellava a 
la base dels patins i es des-
viava del seu objectiu final, la 
xarxa corunyesa i … l’empat. 
A la fi el Liceo va sortir de les 
Comes amb el liderat assegu-
rat i reconeixent (l’entrenador 
Carlos Gil ha estat molt sin-
cer) que havia tingut la sort de 
cara. I els arlequinats amb la 
ràbia de la bona feina no pre-
miada hauran de preparar ara 
el partit de la Champions de 
demà dissabte contra el Que-
vert. Un partit on els igualadins 
no poden fallar per continuar 
liderant el grup A i tenir totes 
les opcions per a la final four.
IGUALADA HC 3 (2/1) Elagi, 
Ton (1), Marçal (1), Pla (1), O. 
Vives, equip inicial. Càceres, 
Pove. Èric Vives i A. Poveda-
no.
LICEO 4 (1/3) Malian, E.Lamas 
(1), J. Bargalló (1), J. Lamas 
(1), Ordoñez (1) equip inicial. 
Pèrez, Matias.
GOLS: 1-0 Marçal penal (m 
14), 1-1 E.Lamas (m 21.08), 
2-1 Ton Baliu (m 24.30). SE-
GONA PART. 2-2 J.Lamas (m 
3.24), 3-2 Pla FD (m 9.46), 3-3 
J.Bargalló (m 14.30), 4-3 Mati-
as (m 21).

Més info a http://ihc.blog.cat

L’aleví A doblega el Caldes per 13-1

La primera part va ser molt 
disputada, l’Igualada no va es-
tar encertat en defensa i això 
li provocava molts problemes 
alhora de muntar l’atac, per al-
tra banda, el Caldes tenia més 
la pilota però creava menys 
perill a la porteria contrària. 
Els dos porters van fer para-
des de mèrit i els resultat a la 
mitja part va ser de 6-1, gràci-
es a uns últims 5 minuts molt 
bons de l’equip arlequinat.
A partir de la segona part, el 
Caldes va acusar tenir menys 
jugadors de pista i la menor 
resistència els va passar fac-
tura en el resultat final, l’Igua-

lada en canvi va defensar molt 
millor, fet que els va permetre 
crear molt més perill en forma 
de contraatacs. La diferència 
en el resultat final va ser major 
del què es va veure a la pista 
i els 3 punts es van quedar a 
Les Comes.
La setmana que ve l’Aleví A ju-
garà contra el Montblanc, actu-
alment el primer classificat del 
grup 2 de preferent del Campi-
onat de Catalunya.
Aleví A: Xavi Bertran, Ferran 
Yeste, Marcel Rubinat,Guillem 
Graells, Roger Càrdenas, Je-
sús Priego, Bernat Yeste i Gui-
llem Torrens. 



MONTBUI / YLLA

L’HC Montbui va sumar tres 
punts importants en guanyar 
a la pista dels Monjos en el 
primer partit de l’any (1-7), i ja 
és tercer. El partit va comen-
çar molt bé pels montbuiencs 
que al primer minut ja es van 
avançar al marcador finalitzant 
una bona jugada col·lectiva (0-
1). En aquests primers minuts 
l’HC Montbui va ser capaç de 
fer tres gols més deixant un 
resultat molt favorable (0-4). 
Abans del descans, els locals 
van retallar distàncies des del 
punt de penal (1-4).
A la segona meitat, els Mon-
jos van plantejar una defensa 
zonal per intentar aturar la su-
perioritat del rival, però amb 
paciència i tranquil·litat, els 
montbuiencs van saber sen-
tenciar el partit amb tres gols 
més (1-7) i sumar una victòria 
importantíssima a domicili.
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
teria), Oriol Mata (2), Edu Ca-
sadó, Daniel Gual (2), Isaac 
Gual (3) -inicial- Bernat Pere-
lló, Joel Montiel, Ricard Pérez, 
Pol Bosch i Roger Madrid. En-
trenador: Gabri Ramírez.
Gols: 0-1 Oriol Mata, 0-2 Da-
niel Gual, 0-3 Oriol Mata, 0-4 
Isaac Gual, 1-4 (Descans) 1-5 
Isaac Gual, 1-6 Daniel Gual i 
1-7 Isaac Gual.
El proper partit serà al pavelló 
de Can Passanals, avui 18 de 
gener a les 21,30h contra el 
CP Sant Ramon.

Els veterans, segons! 
Els Veterans van tornar a la 
competició després de les 
festes, derrotant el CH Pa-
lafrugell, per 8-5, i ara ja són 
segons, per darrere del Barça. 
Debut a la porteria, en la se-
gona part del partit, de Gabri 
Ramírez. Van jugar Josep Mir 
(porter), Gabri Ramírez (por-
ter) Jofre Torra, Xavi Massana, 
Albert Pinyol, Albert Parera, 
David Compte, David Bars, 
Enric Rica i Carles Povill.  

Bon retorn de l’HC Montbui 
a la competició
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Equip de veterans de l’HC Montbui.

Iniciació 1-Piera 4
Pol Izquierdo, Alejandro Lu-
que, Andreu Saurí, Daniel Igle-
sias, Luca Xaus, Pau Fernàn-
dez, Pol Ruiz, David Ruiz sota 
les ordres de Ivan Rica i Adrián 
Muñoz.
Prebenjamins 0-St. Josep 3
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, 
Judit Llobet, Carla Bisbal i Pau 
Torilo, sota les ordres de Ma-
nel Cervera i Roger Madrid.
Benjamins 6-Cubelles 3
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacar-
dit i Arnau Segura, dirigits per 
Daniel Baraldés.
Veri Bell-Lloc 2-Infantils 4
Roman Arribas (porter), Basili 
(porter), Manel Román, Víctor 
Bossa, Dimitri Rosich, Arnau 
Botines, Oriol Ricart, Eric Gar-
cia i Víctor López, entrenats 
per Sergi Ripoll. 

La mecànica no respecta Jordi Viladoms 
en el Dakar 2013 i l’obliga a abandonar
JOSEP MARIA VIDAL / LA VEU

Molt bé havia començat l’edició 
enguany del Dakar per a Jordi 
Viladoms de Moto Club Iguala-
da amb la Husqvarna patroci-
nada per BMW Barcelona i en-
tre les diverses empreses cal 
destacar les igualadines Buff 
i Joieria Rosich, però per una 
avaria elèctrica en el transcurs 
de l’etapa anomenada marató 
el pilot igualadí va haver de fer 
un gran esforç per solucionar 
el problema per poder arribar 
al campament.
Al finalizar l’etapa Viladoms 
comentava: “Vaig emprendre 
el camí cap al bivac sabent 
que m’atraparia la nit. La moto 
anava bé, però conduir de nit 
em va obligar anar a poc a poc. 
Va ser complicat mantenir la 
concentració després de tan-
tes hores, però intentava con-
centrar-me en cada metre que 
anava avançant. A més amb 
la pluja i la neu, la visibilitat 
va disminuir. La veritat és que 
és terrible pilotar en aquestes 
condicions, però estava dis-
posat acabar l’etapa per tal de 
poder seguir en carrera”.
Una vegada superada l’odis-
sea, Viladoms va aprofitar el 
dia de descans que enguany 
era el diumenge a la ciutat de 
San Miquel de Tucuman, men-
tre el seu mecànic de confian-
ça David Palmada va trobar 
quin era el motiu de l’avaria: 

Jordi Viladoms, durant una etapa.

un cable tallat per culpa de les 
vibracions.
Per la segona i decisiva part 
del Dakar després de l’etapa 
de descans el pilot de l’Ano-
ia feia aquesta reflexió: “Em 
plantejo la resta de la prova 
com si res hagués passat. 
Tinc la mentalitat d’aprendre i 
recopilar informació per tornar 
a intentar-ho l’any vinent amb 
més garanties. De moment he 
après molt d’aquesta experièn-
cia, i també de mi mateix”.
I amb Viladoms disposat a do-
nar-ho tot en aquesta darre-
ra i decisiva setmana, va ser 
a l’etapa del dimarts, la que 
anava de Còrdova a La Rioja, 
quan el motor de la Husqvarna 
va dir prou obligant malaura-
dament a l’igualadí a abando-
nar.
Tot i aquest fort entrebanc Vi-
ladoms ho encaixa bé comen-
tant: “Estic tranquil doncs esta-

va fent bé la meva labor i he 
sigut valent. Però hi ha factors 
que un no pot controlar, com 
la mecànica. He après molt 
d’aquesta experiència i m’ha 
servit per marcar-me el rep-
te de tornar l’any vinent. Vull 
donar les gràcies de tot cor a 
totes les persones que m’han 
donat suport en aquest pro-
jecte que es va formar amb un 
temps rècord però amb molta 
iŀlusió”.
Sens dubte que amb la seva 
experiència, tal com va de-
mostrar al llarg de les etapes 
de la primera setmana, Jordi 
Viladoms aconseguirà en pro-
peres edicions pujar al podi del 
Dakar. 
En el moment d’escriure 
aquestes línies, l’igualadí Pep 
Segura de MCI continuava en 
el Dakar amb el seu camió Re-
nault juntament amb els seus 
companys Salisi i Blanco.

Positiu debut de Triviño i l’odenenc Haro al Raŀli Monte-Carlo
JOSEP MARIA VIDAL / VALENCE

Com ja és tradicional, la pri-
mera prova que obre el Cam-
pionat del Món de Raŀlis és 
el Monte-Carlo, sens dubte el 
més carismàtic de tots els que 
es disputen al llarg de la tem-
porada.
Enguany i per primera vega-
da hi participa l’odenenc Àlex 
Haro copilotant al mexicà Ri-
cardo Triviño amb un Mitsubis-
hi EVO X a la categoria de 
WRC2. Cal destacar que Moto 
Club Igualada  primer cop ins-
criu a un equip en el mundial 
de l’especialitat.
Durant els passat dissabte, 
diumenge i dilluns Triviño-Haro 
a l’igual que la resta de parti-
cipants efectuaren els reconei-
xements del trams cronome-
trats, divuit en total distribuïts 
en quatre etapes des d’aquest 
dimecres i fins el dissabte. 
Entre els trams destaquen els 
llegendaris de Burzet, St. Jean 

en Royans, Sisteron i el més 
afamat de tots, el Turini.
Avui dimecres quan s’escriuen 
aquestes línies, els partici-
pants han disputat dos trams 
Le Moulinon-Antraigues i Bur-
zet St. Martial que s’ha repetit 
dues vegades. Ahir dimarts va 
caure una nevada considera-
ble i aquest matí el gel a la car-
retera ha posat les coses molt 
difícils als participants que 
anaven equipats amb pneu-
màtics de claus.
Pel que fa a l’equip de MCI, en 
el segon tram han trencat la 
caixa de canvis i tan sols podi-
en entrar la segona marxa, la 
qual cosa ha fet que perdessin 
bastants minuts. Una vegada 
arribats al parc d’assistència 
instaŀlat a la ciutat de Valence 
els mecànics de RMC ha po-
gut reparar per tal que pogues-
sin continuar i fer els dos trams 
de la tarda, tot i els que penalit-
zat quatre minuts.

Al final de la primera etapa 
Àlex Haro comentava: “El nos-
tre objectiu era sortir per inten-
tar acabar amb un bon ritme. 
En el primer tram anàvem se-
gons classificats de producció 
fins que hem patit l’avaria del 
canvi que ens ha deixat en 
segona velocitat. S’ha pogut 
reparar però a partir d’ara sor-
tirem em pla més conserva-
dors ja que estem classificats 
en tercer lloc de producció. Els 
trams estan complicats doncs 
ens trobem amb trossos de 
gel, neu i sec i a l’hora de tri-
ar pneumàtics és molt difícil. 

S’agraeix molt la gran quanti-
tat d’espectadors en els trams 
i que demostra que aquest és 
un raŀli mític”.
Al final de la primera etapa Ri-
cardo Triviño i Àlex Haro ocu-
pen la tercera posició a pro-
ducció dins el WRC2. Pel que 
fa la classificació absoluta el 
lidera Loeb amb Citroën DS3 
WRC, seguit de Hirvonen tam-
bé amb Citroën DS3 WRC i el 
tercer lloc és per Ostberg amb 
Ford Fiesta RS WRC, el pilot 
oficial de Citroën el càntabre 
Dani Sordo ocupa la sisena 
posició.



IGUALADA / LA VEU

L’estrena del nou any no ha 
pogut anar millor per l’equip 
sènior masculí A del Pintures 
Planell Igualada VC amb la 
victòria davant el Vikings Volei 
Prat, tercer classificat en les 
hores prèvies al partit, per 3-1. 
Els igualadins van acabar l’any 
en la segona posició, és a dir, 
en posició de fase d’ascens i 
en la primera jornada del 2013 
tenien una dura prova contra el 
tercer classificat. L’aturada na-
dalenca no ha trencat el ritme 
dels igualadins i continuen els 
bons resultats. 
Així, amb el resultat de 3-1, 
els igualadins van sumar una 
nova victòria, l’onzena de la 
temporada, davant d’una afi-
ció que, conscient del moment 
històric de l’equip, es va entre-
gar d’allò més. Amb aquests 
resultats, el Volei Prat (27 
punts) ha retrocedit una posi-
ció i ja es troben 5 punts per 
sota els igualadins (32 punts). 
L’actual perseguidor és el CV 
Sant boi (29 punts), a 3 punts 
dels igualadins. Finalment, per 
sobre dels igualadins hi ha el 
líder de Primera Divisió Ca-
talana, el CV Balàfia, amb 34 

L’Igualada Vòlei Club consolida 
les seves opcions d’ascens
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L’equip sènior de l’IVC.

capital del Bages per enfron-
tar-se amb el Volei 6. Els man-
resans estan aconseguint molt 
bons resultats i han donat sor-
preses, així que els igualadins 
no podran baixar gens la guàr-
dia davant el cinquè classificat. 
Si aconsegueixen la victòria 
hauran finalitzat la primera 
volta havent guanyat tots els 
que es troben per sota i havent 
perdut només amb el líder, un 
símptoma clar de la regularitat 
que hem comentat.

punts. El contrast dels resul-
tats de la temporada anterior 
amb aquesta és espectacular, 
doncs a falta d’un partit per fi-
nalitzar la primera volta ja por-
ten més punts. Són moltes les 
circumstàncies que provoquen 
aquest contrast, però com ja 
havíem comentat, destacarí-
em l’equilibri entre la motivació 
dels jugadors i la regularitat en 
el ritme de joc.
En la propera jornada, última 
de la primera volta, els igua-
ladins es desplaçaran fins la 

ENRIC GOTSENS / LA VEU

El CB Igualada estrena l’any 
amb una derrota per amb unes 
bones sensacions de ritme i 
de joc que pot donar altres vic-
tòries davant d’altres equips. 
El JAC Sants, que ocupa una 
de les primeres posicions de 
la classificació, ha demostrat 
que està allà a dalt pel seu tre-
ball constant, sacrifici i humili-
tat, juntament amb l’equip de 
l’Anoia, són dels equips més 
joves del grup, d’aquí que ha-
gin imposat un ritme altíssim 
de joc tant en atac com en de-
fensa.
El partit ha estat ajustat durant 
tota l’estona, tot i que l’equip 
local ha anat manant sempre 
per davant del marcador, tant 
sols a la meitat del tercer pe-
ríode ha aconseguit una dife-
rència de 12 punts en el mar-
cador, però els homes de Raúl 
Caballero han respòs automà-
ticament i s’han tornat a posar 
amb opcions de poder guanyar 
el partit.
Els jugadors locals sempre 
han estat més còmodes en el 
terreny de joc, i posant les co-
ses més complicades als juga-

El CBI estrena l’any amb derrota 

dors de l’Igualada, pressionant 
la sortida de pilota i les línees 
de passi, el que provocava 
pèrdues de pilotes per part del 
jugadors igualadins, aquests 
es veien també obligats a fer 
falta personal de manera més 
ràpida, el joc d’atac d’alguns 
jugadors locals obligava tallar 
la jugada per evitar cistella, per 
aquesta raó el Physic GM C.B. 
Igualada estava en bonus molt 
aviat el que permetia anar a la 
línea de personal amb opcions 
de fer punts.
Tot i les opcions per guanyar el 
partit fins el final, una sèrie de 
jugades precipitades i els ner-
vis ha fet que finalment el matx 
es decantés a favor del JAC 
Sants, amb un resultat final de 
98-93.

El proper cap de setmana es 
jugarà la darrera jornada de la 
primera volta amb el Reus De-
portiu, serà a les Comes el dis-
sabte 19 de gener a les 19:00 
hores.
Parcials: 1r 25-24, 2n 22-22 
(47-46), 3r 22-19 (69-65) i 4t 
29-28 (98-93).
IGUALADA: Q. Padrós (2), M. 
Sesé (19), J.M. Huertas (6), 
J. Torres (17) A. Roca (6), C. 
Fons (11), A. Gual (18), M. 
Roca (9), A. Fratila (9), M. Cus-
todi (0), E. Tejero (5), B. Martí-
nez (0), S. Laguarta (0).
JAC SANTS: D. Mofreita (18), 
J. Costa (5), E. Coll (2), I. Bel-
ver (10), M. Pages (0), A. Soto 
(24), C. Flores (15), S. Marco 
(12), P. Sola (0), C. Valle (1), 
A. Jiménez (0), G. Cuenca (11)

Laura Orgué guanya la 
cursa italiana Pustertaler
IGUALADA / LA VEU

El dissabte 12 de gener la 
Laura Orgué va guanyar la 
prestigiosa cursa italiana “Pus-
tertaler” a la localitat italiana 
de Dobbiaco. 20 Km. estil lliu-
re. Diumenge 13 de gener la 
igualadina va participar en la 
cursa FIS que es va celebrar a 
la localitat austríaca de Ram-
sau quedant en quarta posi-
ció. 5 Km. estil lliure. La nos-
tra esquiadora continua fent 
una temporada sensacional, 
participant a les cites més im-
portants del calendari d’esquí 
nòrdic. 

El Frontennis IGD, a la 
semifinal del campionat català
ANTONI FONT / LA VEU

El Club Frontennis Igualada va 
jugar dissabte la semifinal del 
Campionat de Catalunya per 
clubs de 2a al Frontó de la Fe-
deració a Bac de Roda de Bar-
celona. El resultat va ser una 
derrota per 0 a 3 davant d’un 
Abrera “A” molt reforçat amb 
jugadors que han fitxat aquest 
any vinguts d’altres clubs.
Els resultats van ser molt 
ajustats i disputats ja que els 
igualadins tenien molta il·lusió 
per arribar a la final, però no 
va poder ser degut al nivell 
alt de l’Abrera i la manca d’al-

guns jugadors lesionats. Per 
part igualadina van jugar les 
parelles Marc Esteve i Raul 
Romero, Antoni Font i Juan 
Pedro Moreno i Miguel Vivar 
i Jordi Romero. Cal destacar 
la progressió de Marc Esteve 
que tot i el canvi de posició, de 
davanter a trasser, s’ha sabut 
assentar i fer un joc més que 
bo, sorprenent a tothom.
El 27 de gener comença el 
Campionat de Catalunya per 
parelles, on el CF Igualada 
participa amb dos parelles, 
Marc Esteve i Jaume Estapé i 
Raul Romero i Jordi Romero a 
primera categoria.  

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

Els  joves atletes de l’equip 
masculí Sub-20 del CAI Pe-
tromiralles, van protagonitzar 
una magnífica actuació global 
dissabte passat a la tarda, al 
Camp. de Catalunya Sub-20 
indoor, que es va dur a terme 
a la Pista Coberta catalana de 
Sabadell. Els atletes del CAI 
foren 4ts. amb 105 punts, en 
la competició guanyada pel 
F.C. Barcelona amb 135 punts, 
seguits de l’A.A. Catalunya, 
2ns. amb 125 punts, i en 3r. 
lloc la J.A. Sabadell amb 112 
punts.  Seguiren als anoiencs 
els atletes de l’ISS Hospitalet, 
5ens. amb 100 punts, el Cor-
nellà Atl., 6ens. amb 89 punts, 
el C.A. Montornés, 7ens. amb 
70 punts, i el C.E. Universitari, 
8ens. amb 59 punts i fins a 12 
equips participants. Es millora-
ren a nivell general un total de 
7 rècords dels Campionats.
Individualment, van sobresortir 
el triomf de Marc Sànchez en 
el salt d’alçada, amb 1,91 m., 
el 2n. lloc de Jordi Yoshinori 
Matsuoka en el salt de llargada 
amb 6,70 m.,i els 3ers. llocs de 
Santi Ramos en els 60 m.llisos 
amb 7”33, i de Jaume Marín 
en 800 m.ll. amb 2’00”24, en 
grans actuacions d’aquests at-
letes.
Altres destacades actuacions 
dels anoiencs, eren les de 
Jan Roca, 4t. en 400 m.ll. amb  
51”98, i el 4t. lloc dels compo-
nents del relleu de 4x200 m. 
del CAI format per Albert Rovi-
ra - Jan Roca, Marc Sànchez i 
Jordi Yoshinori Matsuoka, amb 
1’34”65. Van sobresortir també 
Eduard Fàbregas, 5è. en els 
60 m. tanques amb 9”06, Albert 
Rovira, 5è. en els 200 m.llisos 
amb 23”53, i Aleix Marín 5è. en 
triple salt amb 11,75 m., men-
tre Francesc Adrià Bertran era 
6è. en pes amb 10,38 m..
Rafael Hompanera era 8è. en 
1.500 m.ll., amb 4’20”19, Ber-
nat Azcona 9è. en els 3.000 
m. llisos amb 10’08”61, i Oriol 
Bertràn 9è. en el salt de perxa, 
amb 2,40 m..
Cal ressaltar l’esforç de tots 
ells, que va possibilitar aques-
ta magnífica 4a. posició del 
jove equip masculí del CAI Pe-
tromiralles, únicament superat 
pels tres dels grans conjunts 
de l’atletisme català de la cate-
goria, i que com l’any anterior 
els classifica directament pel 
Campionat català del 2014. 
 
Sisena posició de les noies

Bon paper dels atletes Sub-20 del CAI 
en el Campionat de Catalunya

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
18 de gener de 2013 29WWW.VEUANOIA.CATEsports  

Podi masculí del campionat que es va fer a Sabadell.

Les atletes de l’equip femení 
Sub-20 del C.A.Igualada Pe-
tromiralles, tenien també una 
destacada actuació al camp. 
Català Sub-20 indoor, assolint 
una molt destacada 6a. posició 
dissabte passat a Sabadell, 
amb la participació dels princi-
pals clubs de Catalunya. 
Les components de l’equip del 
CAI Petromiralles, que compta-
ren amb incorporacions d’atle-
tes Cadet en la seva formació, 
assoliren un total de 85 punts, 
situant-se en aquesta desta-
cada 6a. posició darrera del 
F.C. Barcelona, guanyadores 
amb 142,5 punts, essent 2es. 
les noies de l’A.A. Catalunya 
amb 125 punts, i eren 3eres. 
les atletes de l’ISS L’Hospitalet 
amb 111 punts. Eren 4es. les 
noies de l’Avinent C.A. Man-
resa amb 102 punts, seguides 
de les atletes de la J.A. Saba-
dell, 5enes. amb 91 punts. A 
continuació de les anoienques, 
foren 7enes. les components 
del Cornellà Atl. amb 62 punts, 
i 8enes. les atletes del C.A. 
Montornés amb 61 punts, i fins 
a 12 conjunts classificats.
Individualment, van sobresor-
tir els triomfs d’Ariadna Ra-
mos en triple salt amb 11,50 
m., i d’Anna Asensi en els 60 
m.llisos amb 7”96, i el 3r. lloc 
de Sheila García en el salt de 
llargada,  amb 5,02 m., en bri-
llants actuacions d’aquestes 
atletes. 
Cal ressaltar també l’actuació 
de les components del relleu 
del CAI de 4 x 200 m. format 
per Sheila García - Gemma 
Ortega - Judith Guzmán i Anna 
Asensi, 5enes. amb un gran 
“crono” de 1’48”80.  
Van sobresortir els 6ens. llocs 
de Judith Guzmán en 60 m. 
tanques. amb 10”40, de Mari-
na Agut en els 800 m.ll. amb 
2’43”58, de Susana Gordillo 
en 1.500 m.ll. amb 5’46”77, i el 
7è. de Cristina Fernández en 
pes amb 8,82 m..
Entre les debutants amb el CAI 
era 9a. Marta Llagostera en 

400 m.ll. amb 1’07”22, i 10es. 
Gemma Ortega en 200 m.ll. 
amb 27”96, Cristina Gabarró 
en salt de perxa amb 1,90 m.,  
i Mar Rodríguez en salt d’alça-
da amb 1,25 m., aportant tam-
bé valuosos punts per aquest 
destacat 6è. lloc final de les 
anoienques, sobreposant-se a 
algunes baixes en la seva for-
mació.

Diumenge, el torn dels grans 
al campionat català
Els equips absoluts del C.A. 
Igualada Petromiralles, parti-
ciparan el proper diumenge 20 
de gener a la tarda al Campio-
nat de Catalunya de Clubs “A” 
en pista coberta, que es durà 
a terme a la pista coberta ca-
talana permanent de Sabadell.
Aquesta competició, en la que 
prendran part els vuit millors 
equips de l’atletisme català in-
door masc. i fem., començarà 
a les 16,30 h. de la tarda, fina-
litzant aproximadament a  les 
20,30 h. del vespre amb els 
relleus de 4 x 200 m.. Els dos 
equips del CAI Petromiralles 
coincidiran per primer cop en 
la màxima categoria catalana 
en pista coberta.
En masculins hi participaran:  
F.C. Barcelona - A.A. Catalu-
nya -  J.A. Sabadell - C.A. La-
ietània de Mataró – ISS L’Hos-
pitalet - Avinent C.A. Manresa 
- C.A. Nou Barris i C.A. Igua-
lada. En femenines hi partici-
paràn:  F.C. Barcelona - A.A. 
Catalunya - ISS-L’Hospitalet - 
C.A. Laietània de Mataró  - Avi-
nent C.A. Manresa - J.A. Sa-
badell – C.A. Igualada i Girona 
Costa Brava.
Els dos conjunts del CAI Petro-
miralles participaran enguany 
en aquesta competició amb 
ambdós equips renovats amb 
la incorporació de joves atle-
tes, intentant assolir una clas-
sificació el més honrosa possi-
ble, enfront dels grans equips 
catalans de la categoria.   

Isma Negazzi (CAI), onzena 
júnior al cros d’Elgoibar
IGNASI COSTA / LA VEU

L’atleta Junior del C.A. Iguala-
da Petromiralles Isma Negga-
zi, va assolir una molt desta-
cada 11a. posició en la prova 
Junior fem. corresponent al 
70è. Cros Internacional Juan 
Muguerza d’Elgoibar (Guipús-
coa), en el que va participar 
amb la Selecció Catalana, en 
aquest Cros de primer nivell 
internacional, en el que també 
va participar el Juvenil del CAI 
Petromiralles Genís Comella, 
15è. en aquesta categ., en 
una gran actuació d’ambdós 
atletes.
Isma Neggazi era 11a. amb un 
temps de 18 m. 50 seg., es-
sent la lleidatana la 2a. atleta 
de l’equip català classificada 
en la cursa Junior.

Atletes al cros de Sabadell
El passat diumenge 13 de ge-
ner, es van dur a terme la 52a. 
edició del Cros de St. Sebas-
tià, a Sabadell, i la 31a. edició 
del Cros de Ripollet, amb la 
participació de destacats atle-
tes de l’atletisme català. Hi van 
participar en total 22 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles.
Al Cros de Sabadell, va sobre-
sortir la 2a. posició de Núria 
Moix en Benjamins fem., se-
guida de Judit Campoy, 31a., 
i Judit Navarro 40a.
En Infantils fem., entrava 8a. 
Laia Moix, seguida de Mar 
Belenguer, 9a., i d’Elia Ibarra, 
10a. En Alevins fem., entrava 
10a. Marcel.la Solé, seguida 
de Júlia Solé, 16a., i de Laia 
Planas 23a. Era 31a. Judit 
Ibarra, 39a. Laura Gimenez, i 
52a. Marina Subirana.    
En Benjamins masc. era 10è. 
Lluc Roda, entrant 61è. Joel 
Giménez, i 70è. Jan Clemente. 

En Prebenjamins fem. era 17a.
Ares Giménez.
En Infantils masc. era 12è. 
Oriol Martínez, seguit de Pol 
Sanz, 23è. En Cadets masc. 
era 25è. Sergi San José, i 37è. 
Pau Roca.
D’altra banda, en  la 31a. edi-
ció del Cros de Ripollet, Berta 
López era 2a. en Alevins fem., 
amb 4’09”, i Victor López era 
11è. en Cadets masc., amb 
21’00”. 

Gran actuació de Santi 
Ramos en l’heptatló
L’atleta Junior del C.A. Iguala-
da Petromiralles Santi Ramos 
va participar el passat cap 
de setmana, a la pista cober-
ta catalana de Sabadell, en 
l’Heptatló Control Junior Masc. 
que es va dur a terme conjun-
tament amb el Campionat de 
Catalunya Absolut i Promesa 
de Proves Combinades.
Santi Ramos va assolir una 
puntuació de 4.374 Punts en 
l’Heptatló, amb els següents 
parcials en les 7 proves de la 
Combinada: 60 m.ll.: 7”39 (749 
p.); salt llargada: 6,20 m. (630 
p.);  llanç. pes: 10,68 m. (527 
p.); salt alçada: 1,76 m. (593 
p.); 60 m.tanques: 8”52 (855 
p.); salt de perxa: 3,00 m. (357 
p.) 1.000 m.llisos: 3’00”10 (663 
p.), el que li va donar el 2n. 
lloc de la seva categoria, gua-
nyada per Ricard Clemente 
(Avinent Manresa) amb 4.414 
punts. 

Derrota de l’AVI a Martorell (2-0)
JM TALLÓ / LA VEU

Als vint minuts X. Moyes tingué 
una ocasió d’or en la sortida de-
sesperada del porter local, però 
no resolgué. Al segon temps, 
al minut 5, Sevilla feu una gran 
centrada que Badia rematà de 
cap al pal i el rebuig d’un defen-
sor el recollí Ramis que clavà un 
fort xut que rebotà al travesser. I 
coses del futbol, poc després, al 
13, el Martorell llençà una falta i 
el ramat de cap en una perfecta 
volea feu inútil l’acció del por-
ter visitant, (1-0). Els igualadins 
tingueren l’empat als peus de 
Samper  i de Badia, però no en-

certaren a marcar. I ja en temps 
de descompte, els locals de falta 
directa perfecte marcaren el se-
gon, (2-0). Cal ressaltar el bon 
partit del central visitant Robert, 
perfecte en col·locació, en el tall 
i en la distribució del joc, ajudat 
per la qualitat de Jhony al mig del 
camp i la lluita del incansable Se-
villa. Tot l’equip efectuà un bon 
partit. Viles i Paradell, alinearen 
a: Domènech, Farré, Padró, Cor-
bella, Ramis, Ivan, Ureña, Se-
gura, Sevilla, X. Moyes, Jhony, 
Samper, Robert, Ricard i Badia. 
Dissabte ens visita el líder Caste-
lldefels. Últim partit jugat a casa: 
AVI, 1-Prat, 7.



ROGER MARÍ / LA VEU

El conjunt igualadí va veure 
frenada la seva bona ratxa de 
resultats en el seu desplaça-
ment a Viladecans. El partit, 
disputat entre el 3r i 4t classifi-
cat, es va decantar a favor del 
conjunt local gràcies a un greu 
error arbitral.
En el primer partit del 2013, 
els homes d’Isidre Tarrés, vo-
lien aconseguir una victòria de 
prestigi en un dels camps més 
difícils de la categoria. Durant 
els primers minuts de partit, el 
Viladecans va sortir molt endo-
llat i va exercir una gran pressió 
sobre el conjunt igualadí. Fruit 
d’aquest domini, el conjunt 
local, es va aconseguir avan-
çar en el marcador mitjançant 
Trigo (6’) que va aprofitar una 
indecisió de la defensa iguala-
dina. Els locals, esperonats pel 
nombrós públic present a les 
graderies, jugaven d’una for-
ma molt directe en busca de la 
velocitat dels seus dos davan-
ters. Després d’aquests minuts 
de domini local, els igualadins, 
van aconseguir tenir el con-
trol del partit i van començar a 
elaborar algunes jugades amb 
bones triangulacions entre els 
seus homes atacants. Ge-
rard, a les acaballes del primer 
temps, va tenir l’ocasió més 

El CFI ensopega a Viladecans

clara per aconseguir l’empat, 
però la seva rematada va sortir 
desviada.
A l’inici de la represa, l’Iguala-
da va sortir amb una altra men-
talitat i va aconseguir marcar el 
ritme del partit. Els homes de 
Tarrés van començar a acos-
tar-se amb perill a la porteria 
de Rodríguez i en una bona 
jugada col·lectiva, Fran va ser 
objecte de penal. Jony (55’) va 
ser l’encarregat de transfor-
mar la pena màxima. Aquest 
gol encara va esperonar més 
el conjunt igualadí que en 
aquests minuts va disposar 
de dues ocasions claríssimes 
per avançar-se, però Palet va 
topar amb un inspirat Rodrí-
guez. Precisament en aquests 
minuts de domini igualadí arri-
baria la jugada clau del partit.  
L’àrbitre va assenyalar fora 
de joc d’un jugador del Vila-
decans abans de que aquest 
introduís la pilota al fons de la 
xarxa. Els blaus, al veure que 
s’assenyalava aquesta infrac-
ció  es van desentendre de la 
jugada, però l’àrbitre, a instàn-
cies del seu assistent, incom-
prensiblement va canviar la 
seva decisió donant validesa 
al gol davant la incredulitat 
dels igualadins. Aquest segon 
gol protagonitzat per Martinez 

(70’) va deixar molt tocats als 
d’Isidre Tarrés que ja no van 
tenir temps de reaccionar.
El CF Igualada buscarà la pri-
mera victòria del nou any el 
pròxim diumenge a Les Co-
mes davant el Santfeliuenc en 
l’última jornada de la primerva 
volta.

U.D Viladecans: Rodriguez, 
Sanvidal, Trillo, Lavilla, Álva-
rez, Morillo (Lerín, 86’), Mon-
toya (Redondo, 86’), Martínez, 
Adams (Ruiz, 78’), Trigo (Mau-
ri, 73’) i Faura (Benitez, 81’).
C.F Igualada: Yannick, Mari-
món, Pagés, Bachana (Ton, 
83’), Baraldés, Cortada (Díez, 
46’), Enric, Jony, Palet, Fran i 
Gerard (Simón, 77’).
Gols: 1-0, Trigo (6’). 1-1, Jony 
(p. 55’). 2-1, Martínez (70’) U.D 
Viladecans: Rodriguez, Sanvi-
dal, Trillo, Lavilla, Álvarez, Mo-
rillo (Lerín, 86’), Montoya (Re-
dondo, 86’), Martínez, Adams 
(Ruiz, 78’), Trigo (Mauri, 73’) i 
Faura (Benitez, 81’).
C.F Igualada: Yannick, Mari-
món, Pagés, Bachana (Ton, 
83’), Baraldés, Cortada (Díez, 
46’), Enric, Jony, Palet, Fran i 
Gerard (Simón, 77’).
Gols: 1-0, Trigo (6’). 1-1, Jony 
(p. 55’). 2-1, Martínez (70’)

Primera derrota del San Mauro

Jony marcant el gol de penalti del CF Igualada a Viladecans. Foto: Toni Marí.

  Jornada 16
  Viladecans  -  IGUALADA   2  :  1
  Ascó  -  Andorra   4  :  1
  V. Alegre  -  Torreforta   1  :  2
  Cervera  -  Torredembarra   0  :  3
  Santfeliuenc  -  Martinenc   1  :  0
  Reddis  -  Vilanova G.   0  :  5
  Sants  -  Tecnofutbol   1  :  3
  Amposta  -  Tàrrega   2  :  2
  Valls  -  Morell   2  :  0
   Jornada 17
   IGUALADA  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Martinenc  -  Ascó   _  :  _
   Andorra  -  V. Alegre   _  :  _
   Torredembarra  -  Viladecans   _  :  _
   Tecnofutbol  -  Cervera   _  :  _
   Vilanova G.  -  Amposta   _  :  _
   Tàrrega  -  Valls   _  :  _
   Morell  -  Sants   _  :  _
   Torreforta  -  Reddis   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   16   38     44:15     29
2   Santfeliuenc   16   34     22:11     11
3   IGUALADA   16   29     32:15     17
4   Viladecans   15   29     24:15     9
5   Martinenc   15   26     30:15     15
6   Amposta   16   26     26:20     6
7   Tàrrega   16   26     27:23     4
8   Vilanova G.   16   23     23:20     3
9   V. Alegre   16   22     24:26     -2
10   Reddis   16   22     17:30     -13
11   Torreforta   16   20     20:28     -8
12   Andorra   16   18     18:23     -5
13   Tecnofutbol   16   17     15:27     -12
14   Sants   16   15     23:33     -10
15   Morell   16   15     11:25     -14
16   Valls   16   14     15:24     -9
17   Cervera   16   14     19:32     -13
18   Torredembarra   16   11     20:28     -8

futbol 1A CATALANA G2
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  Jornada 16
  Suburense  -  ANOIA   1  :  0
  Base Vilanova  -  St. Sadurní At.   3  :  4
  La Granada  -  FÀTIMA   2  :  2
  Les Roquetes  -  Riudebitlles   5  :  0
  Hortonenc  -  CAPELLADES   2  :  1
  Vilafranca Atl.  -  MONTSERRAT   5  :  3
  Ribes  -  Jove Roquetes   1  :  1
  ÒDENA  -  SAN MAURO   5  :  4
  St. Cugat Ses.  -  Sitges   1  :  2

  Jornada 17
   ANOIA  -  Hortonenc   _  :  _
   CAPELLADES  -  Base Vilanova   _  :  _
   St. Sadurní At.  -  La Granada   _  :  _
   Riudebitlles  -  Suburense   _  :  _
   Jove Roquetes  -  Les Roquetes   _  :  _
   MONTSERRAT  -  ÒDENA   _  :  _
   SAN MAURO  -  St. Cugat Ses.   _  :  _
   Sitges  -  Ribes   _  :  _
   FÀTIMA  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   16   39     63:24     39
2   Les Roquetes   16   33     42:27     15
3   Sitges   16   32     43:28     15
4   Vilafranca Atl.   16   32     32:20     12
5   ÒDENA   16   31     44:31     13
6   Suburense   16   31     32:21     11
7   Base Vilanova   16   27     36:26     10
8   Jove Roquetes   16   24     42:26     16
9   Riudebitlles   16   24     33:36     -3
10   St. Cugat Ses.   16   22     33:32     1
11   St. Sadurní At.   16   17     25:38     -13
12   La Granada   16   15     24:37     -13
13   MONTSERRAT   16   14     25:46     -21
14   ANOIA   16   13     24:37     -13
15   CAPELLADES   16   13     25:43     -18
16   Hortonenc   16   13     21:44     -23
17   Ribes   16   12     23:32     -9
18   FÀTIMA   16   11     23:42     -19

  Jornada 14
  Calaf  -  Ateneu Ig.   5  :  2
  Vista Alegre  -  Rebrot   2  :  1
  Pobla Clar.  -  Vilanoveta   4  :  3
  La Paz  -  Jorba   4  :  10
  Carme  -  Garcia Montbui   2  :  1
  Montbui  -  Torre Clar.   5  :  2
  Piràmides  -  PM Tossa   0  :  6
   Jornada 15
   Rebrot  -  Carme   _  :  _
   Garcia Montbui  -  Pobla Clar.   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Vista Alegre   _  :  _
   Jorba  -  Calaf   _  :  _
   Torre Clar.  -  Piràmides   _  :  _
   Tous  -  La Paz   _  :  _
   Vilanoveta  -  Montbui   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   PM Tossa   14   31     50:26     24
2   Carme   13   29     56:16     40
3   Garcia Montbui   13   29     34:17     17
4   Calaf   13   26     54:22     32
5   Rebrot   13   25     50:31     19
6   Ateneu Ig.   13   23     46:23     23
7   Pobla Clar.   13   23     47:32     15
8   Vilanoveta   12   23     32:21     11
9   Vista Alegre   13   23     26:29     -3
10   Jorba   13   16     46:43     3
11   Tous   12   10     19:25     -6
12   Montbui   13   10     30:45     -15
13   Torre Clar.   13   8     14:54     -40
14   La Paz   13   3     16:62     -46
15   Piràmides   13   0     12:86     -74

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7
  Jornada 14
  LA LLACUNA  -  Plana Rodona   2  :  1
  Puigdàlber  -  Martinenca   0  :  4
  Real Unión  -  VALLBONA   7  :  2
  Fontrubí  -  Can Cartró   0  :  6
  Espirall  -  Mediona   3  :  3
  St. Sadurní  -  Torrellenc   4  :  4
  HOSTALETS P.  -  CABRERA ANOIA   7  :  0
  Ràpit Català  -  Ind. Garraf   1  :  0 
  Jornada 15
   Martinenca  -  Espirall   _  :  _
   Mediona  -  Real Unión   _  :  _
   Plana Rodona  -  Puigdàlber   _  :  _
   Can Cartró  -  LA LLACUNA   _  :  _
   Torrellenc  -  HOSTALETS P.   _  :  _
   CABRERA ANOIA  -  Ràpit Català   _  :  _
   Ind. Garraf  -  Fontrubí   _  :  _
   VALLBONA  -  St. Sadurní   _  :  _
Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ràpit Català   14   33     51:16     35
2   Espirall   14   31     45:21     24
3   HOSTALETS P.   14   30     52:17     35
4   Mediona   14   29     44:23     21
5   Can Cartró   14   28     36:21     15
6   Ind. Garraf   14   28     29:16     13
7   Torrellenc   14   27     43:22     21
8   Plana Rodona   14   21     36:26     10
9   St. Sadurní   14   18     33:30     3
10   Martinenca   14   17     29:27     2
11   CABRERA ANOIA   14   17     30:41     -11
12   Real Unión   14   16     34:27     7
13   LA LLACUNA   14   13     20:36     -16
14   VALLBONA   14   9     23:51     -28
15   Fontrubí   14   3     11:63     -52
16   Puigdàlber   14   0     5:84     -79

futbol 4A CATALANA G10

El San Mauro va patir la prime-
ra derrota de la temporada -a 
la jornada 16- caient al camp 
de l’Òdena per un estret 5-4. 
Tot i així, els mauristes tanca-
ran aquest cap de setmana la 
primera volta com a líders del 

grup 12 de la tercera catala-
na.  Al grup setè de quarta, PM 
Tossa, Carme i Garcia Mont-
bui segueixen disputant-se els 
primers llocs, i, al grup desè, 
l’Hostalets de Pierola és un 
clar candidat a l’ascens.



IGUALADA / LA VEU

Dissabte passat a Les Comes 
el CPP Igualada CTAI va ence-
tar l’any disputant l’últim partit 
de la primera volta de la lliga 
de 1a nacional. Els igualadins 
van començar l’any amb bon 
peu ja que van guanyar per 5-1 
als canaris del Círculo Amistad 
Tenerife.
El primer punt del partit va ser 
favorable als visitants; Dani 
Pérez va avançar els illencs en 
guanyar a Jordi Satorras per 
1-3. Seguidament, Joan Masip 
va fer l’empat pel CPP Iguala-
da CTAI en vèncer per 3-2 a 
Juan Emilio Hilario. A continu-
ació, Daniel Luco va avançar 
per primer cop els igualadins 
en derrotar per un ajustat 3-1 
a Rayco Reyes.
Els de l’Anoia ja no cedirien 
l’avantatge aconseguit i, de fet, 
van adjudicar-se els tres punts 
de la segona ronda. Primer va 
ser Jordi Satorras qui va supe-
rar per 3-0 a Juan Emilio Hila-
rio. La sentència va arribar de 
la mà de Daniel Luco, que va 
imposar-se a Dani Pérez per 
3-1, i finalment Joan Masip va 
tancar el marcador guanyant 
a Rayco Reyes per un ajustat 
3-2 amb remuntada.

L’equip de 2a nacional 
cau a Almoster
L’equip de 2a nacional del CPP 
Igualada CTAI va començar 
diumenge passat, en el primer 
partit de l’any, la segona volta 

El Club Ping Pong Igualada CTAI comença 
l’any derrotant el Tenerife
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Albert Kenji Masuoka.

de la lliga, en la qual haurà de 
lluitar per la salvació. Aquest 
primer partit, però, no era el 
més fàcil ja que els igualadins 
visitaven la pista del segon 
classificat, el CTT Almoster, 
on van perdre per 2-4 malgrat 
tenir opcions de forçar el de-
sempat.

L’equip de Preferent segueix 
amb pas ferm
Diumenge passat l’equip de 
Preferent del CPP Igualada 
CTAI va visitar la pista del CTT 
Badalona, d’on va tornar amb 
una victòria per 4-2 que el 
manté a les places capdavan-
teres.

L’equip de 1a territorial ce-
deix a una pista difícil
L’equip de 1a territorial no dis-
posava de la millor oportunitat 
de començar la remuntada 
aquest cap de setmana ja que 

visitava una pista tan com-
plicada com la del CTT ATC 
Molins de Rei. Els igualadins 
no van poder evitar perdre per 
1-5.

Albert Kenji Matsuoka, cam-
pió individual i de dobles del 
Campionat de Barcelona
El Circuit Promeses va tenir 
el cap de setmana passat una 
edició especial consistent en 
la celebració d’un campionat 
individual i de dobles per edats 
enlloc del format habitual per 
nivells. El campionat reunia 
els 24 millors palistes de cada 
categoria. Això ho va aprofitar 
el jove jugador del CPP Iguala-
da CTAI Albert Kenji Matsuoka 
per completar una excel·lent 
actuació proclamant-se cam-
pió en ambdues modalitats.
A la plana individual, l’igualadí 
va superar la fase de grups i 
totes les eliminatòries de la 
categoria infantil sense exces-
sius problemes, guanyant la 
final per 3-0 davant de Roger 
Miró (Ripollet). En dobles, Al-
bert Kenji Matsuoka va formar 
parella amb el palista juvenil 
Carlos Sánchez (Badalona), 
amb qui va superar totes les 
eliminatòries, guanyant a la 
parella Vilardell – Chacón (Fal-
cons) per 3-1 a la final.
Bernat Luco també va entrar al 
campionat, en aquest cas en 
categoria aleví, on no va poder 
superar la fase de grups.

Arrenca el campionat d’slot 
del Tim Comarca
IGUALADA / LA VEU

Quasi sense pausa, el passat 
divendres va arrencar el cam-
pionat social Tim Comarca 
2013 amb la primera cursa de 
la temporada, la ja tradicional 
Cursa de Reis. Emmarcada a 
la categoria de Clàssics Divi-
sió IV, els sport-prototips dels 
anys 60 i 70, va suposar el ba-
teig de les noves instal·lacions 
del club en competició oficial i 
la bandera de sortida de l’slot 
en pista 1/24.
En part per aquest fet i en part 
perquè ja ha esdevingut una 
clàssica del calendari (aquest 
ja n’era el quart any), va aple-
gar nombrosos pilots d’arreu 
de la província de Barcelona. 
Així, un total de 33 pilots amb 
els seus espectaculars ve-
hicles venien amb ganes de 
gresca. 
Després de les preceptives ve-
rificacions tècniques i abans de 
la mànega cronometrada es va 
aprofitar per fer el repartiment 
de premis de la temporada 
2012 i descobrir “La fusta dels 
campions”, una placa comme-
morativa de fusta on consten 
els noms dels campions de 
cada any, i que en aquesta 
ocasió rebia la inscripció del 
jove poblatà Albert Solé.
Pel que fa a la cronometrada, 
el pilot de St. Sadurní d’Anoia 
Victor Garcia es va endur un 
altre cop la millor posició de 
sortida, igual que l’any ante-
rior. Segon fou l’Àlex Segura 
per davant d’un sempre incisiu 
Joan Carles Estébanez i un 
sorprenent Joan Andreu amb 
un cotxe en principi poc com-
petiu.
La competició es va configurar 
en tres curses de set i dues de 
sis pilots. Un parc tancat de 
luxe mostrava la representa-
ció de cotxes tan mítics com 
els Lola T-70, Porsche 917, 
Ford GT40 o Chaparral, entre 
els que destacaven per belle-

sa i eficàcia els Ferrari 312P 
Berlinetta i Spider fabricats 
en reïna pels igualadins ger-
mans Rodríguez sota la marca 
Cat24.
Després de la restauració de 
la superfície de rodadura que 
ha rebut la pista l’adherència 
n’és encara una mica precà-
ria, i això va forçar als pilots 
a configurar els seus vehicles 
perquè tinguessin una respos-
ta més dolça. Com és habitual 
en aquesta divisió,  la cursa va 
ser tancada i plena d’empats. 
La victòria final va ser per al 
Matra MS650 del Victor Gar-
cia, confirmant el que s’havia 
vist a la crono, però li va posar 
molt difícil el Porsche 908 del 
Joan Carles Estébanez qui va 
aguantar pels pèls l’escomesa 
del Ferrari 321P Berlinetta de 
l’igualadí Manel Campo, que 
van quedar separats per mitja 
pista.
L’Albert Solé va quedar una 
volta per darrere en quarta po-
sició, amb un altre Matra, se-
guit del Ferrari 312P de l’Àlex 
Segura. El McLaren M6A del 
Paco Rodríguez va quedar 
empatat amb l’espectacular 
Chaparral 2J del Ricard Lator-
re, i al seu darrere un altre em-
pat entre el Porsche 908 del 
David Mira i el McLaren M6B 
de l’Antonio Ortega. Els deu 
primers els tancava el jove Pi-
tia Claret amb un altre Ferrari 
321P. l conjunt de pilots van 
gaudir de l’amplitud de les no-
ves instal·lacions, i molts d’ells 
van aprofitar el temps d’espera 
provant altres cotxes a la pista 
petita o aprofitant per sopar, 
gràcies al diligent servei de 
porta a porta del Bar Àpat, de 
Vilanova.
La propera cita de la tempora-
da serà el cap de setmana vi-
nent, amb la primera cursa de 
la popular Scaleauto GT Cup 
que tindrà una sessió doble el 
divendres 18 al vespre i el dis-
sabte 19 tarda.

L’espectacular pista del Tim Comarca.

El CFI femení va cedir al camp de l’AEM Lleida
IGUALADA / LA VEU

La victòria a Lleida hagués 
deixat l’Igualada destacat a la 
tercera posició que haurà de 
recuperar en les properes jor-
nades, però no va poder ser, 
i va perdre davant l’AEM per 
2-0.
La primera part va ser molt 
equilibrada. Amb el vent en 
contra les igualadines van 
aguantar bé la pressió de les 
locals i van gaudir d’ocasions 
clares que haguessin pogut 
posar el marcador al seu favor, 
però es va anar al descans 
amb el resultat inicial.
La segona part va començar 
com la primera, però en una 
jugada desafortunada l’Iguala-
da va encaixar un gol que va 
descentrar l’equip el suficient 
com per no reaccionar i tornar 
a equilibrar el partit. El segon 
gol quan encara faltaven 15 

minuts per al final va ser una 
sentència que la reacció de les 
igualadines no va poder neu-
tralitzar.

Dues igualadines a 
la selecció Sub-16
La Mariona Marsal i la Judit 
Pablos han estat selecciona-
des per al proper compromís 
de la selecció Sub-16. Felici-

tem aquestes jugadores que 
s’han fet un lloc en una se-
lecció formada pràcticament 
per jugadores del Barcelona i 
l’Espanyol.
C.F. IGUALADA: Noelia García 
(portera), Elena Alert (Janet 
Mendoza 46’) (Mariona 75’), 
Yaiza Moratilla, Carla Navarro, 
Míriam Solies (defensa), Ara-
celi Barroso (Janet 85’), Jèssi-
ca Pablos, Judit Pablos (cen-
tre del camp), Mariona Marsal 
(Elena 60’), Núria Miquel (Ja-
net 80’), Marina Salanova (da-
vantera). Entrenadors: Santi 
Ramos i Paco Pablos.
GOLS: 1-0 Achoura (51’), 2-0 
Blanca (73’).
INCIDÈNCIES: Targeta groga 
a Vanesa (85’)
PROPER PARTIT: Dissabte 19 
a 2/4 de 7 l’Igualada rep el Riu-
deperes.



IGUALADA / LA VEU

Molt bon partit el que vàrem 
veure aquest  dissabte a la pis-
cina de Les Comes. Dos grans 
equips jugant un waterpolo de 
molta qualitat i força, donant-
ho  tot fins el últim segon. Un 
partit de  grans defenses amb 
jugades extraordinàries i tam-
bé de errors increïbles. Els 
dos equips varen lluitar fins 
la extenuació per aconseguir 
la victòria. Un empat, que ha-
gués pogut ser una victòria o 
una derrota. Dos equips que 
es coneixen molt bé, que sa-
ben com jugar-se i varen fer un 
joc de una intensitat increïble. 
Esperem veure més partits de 
aquestes característiques a 
Les Comes.           
Parcials.: 1r. - 2-4  2n. - 3-1   
3r.- 2-3   4t.- 3-2
Golejadors: Eloi Noguera, 
3  D.Sánchez , 2 A. Torras, 1 

Gran partit del CNI de 
waterpolo davant el St. Martí
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Els dualetes del CAI de muntanya, a la prova.

I. Corral, 1 X. Palomo, 2  S. 
Paredes,1. Alineació: R. Sar-
lé  P.Gomez, S. Paredes, E. 
Noguera, M. Espinagosa,  A. 
Torras, J. Martinez,  J. Soler,  
D.Sánchez,  I.Corral, R.Calaf, 
X. Palomo, X. Subirana.
Pròxim Partit a les Comes: 2 
de febrer a les  19.45h.  C.N. 
Igualada-C.N. Poble Nou. Al-
tres resultats: Universitat Au-
tònoma  4-C.N. Igualada 12, 
C.W.Sant  Adrià 5-C.N. Igua-
lada 14.

IGUALADA / LA VEU

Sisena jornada de la lliga Na-
cional de duatlons amb el du-
atló de muntanya més antic de 
tota Catalunya , amb una ins-
cripció rècord de 400 duatletes 
que han fent front a un matí de 
molt fred i sota una pluja con-
tinuada, 6km de cursa a peu 
sobre un terreny força ràpid i 
poc desnivell amb constants 
canvis de direcció donant un 
total de 2 voltes, 22km de Btt 
amb una 1a ascensió per esti-
rar el grup i enlleçant amb cor-
riols de pujada com de baixada 
força entretinguts per dins el 
bosc, la part final era pel ma-
teix camí de sortida però a la 
inversa amb una ultima ascen-
sió força dura i 3km de cursa 
a peu on es donava una sola 

El CAI, al duatló de muntanya 
més antic de Catalunya

volta al circuit per acabar.
Victòria absoluta pel duatleta 
de Folgueroles, Francesc Frei-
xer del Grup Esportiu Esteve 
amb un temps de 01:35:07 i en 
dones, triomf per la terrassen-
ca Meritxell Giménez del Club 
Natació Reus Ploms, amb un 
temp de 02:03:34.
Per part del CAI Triatló Cape-
llades, s´han desplaçat tres 
components, fent una molt 
bona cursa quedant en una 
meritoria 11va posició per 
Clubs i continuar una setmana 
mes a la 2ª posició del Ran-
quing, i aquestes son las se-
ves classificacions:
Pos. 43 Joan Riera     01:51:53
Pos. 62 Sergi Pujabet 01:55:00
Pos. 70 Enric Vidal     01:56:28

La Llacuna acollirà el Campionat d’Europa de 
Rogaining, amb 630 participants de 18 països
LA LLACUNA / LA VEU

A la Llacuna, els propers dies 
26 i 27 de gener, 630 rogai-
ners de 18 països diferents, 
desafiaran el fred i la boira 
per disputar la 10a. Edició del 
Campionat d’Europa de Rogai-
ning, en modalitat de 24 hores 
non-stop.
A les 10 del matí, els intrè-
pids rogainers rebran una 
mapa dels boscos existents en 
aquesta part de l’Anoia i l’Alt 
Penedès, amb els controls di-
buixats i realitzat especialment 
per a aquesta prova. A con-
tinuació, disposaran de dues 
hores per decidir quina serà la 
ruta i l’estratègia a seguir pel 
seu equip, durant les 24 hores 
següents a la sortida.
La capacitat d’orientar-se no-
més amb el mapa i la brúixola, 
la presa de decisions constant 
durant tota la prova, la confian-
ça en el company, i la resistèn-
cia física i mental dels equips, 
decidiran qui són els nous 
Campions d’Europa el 2013.
Només cinc anys després de 
disputar-se el primer Rogai-

ning a Catalunya, el gran de-
senvolupament que ha tingut 
en els últims anys aquesta mo-
dalitat esportiva, ha permès a 
la Federació de Curses d’Ori-
entació de Catalunya, merèi-
xer la confiança de la Interna-
tional Rogaining Federation, 
per poder organitzar aquest 
campionat.
Més de 270 corredors estran-
gers, majoritàriament de paï-
sos amb gran tradició en car-
reres d’orientació, com Rússia, 

Ucraïna, Finlàndia, Letònia, 
etc ... intentaran emportar-se 
el campionat, encara que al-
guns equips Catalans i Espa-
nyols podrien donar la sorpre-
sa.
L’organització va a càrrec de la 
Secció d’Orientació de la Unió 
Excursionista Sabadell, amb el 
suport de l’Ajuntament de La 
Llacuna.
Tota la informació:   http://www.
thewildboar.org

Una de les curses d’orientació més importants d’Europa es farà a l’Anoia.

La Botifarunner de la Llacuna també escalfa 
motors, amb la presentació de demà dissabte
LA LLACUNA / LA VEU

Demà dissabte, 19 de gener, 
es presentarà oficialment la 
5a edició de la Botifarunner, la 
cursa de muntanya de la Lla-
cuna.
L’acte tindrà lloc a les 10 del 
matí a la plaça Major, al local 
d’ARCS Llacuna. En l’acte, es 
presentarà el cartell i les nove-
tats de l’edició. Entre aquestes 
hi ha petits canvis en el recor-
regut que faran que la cursa 
arribi als 22,3km i 990m de 
desnivell positiu. A 2/4 d’11 es 
farà una xerrada sobre segure-
tat a la muntanya a càrrec del 
Grup d’Actuacions Especials 
(GRAE) dels Bombers, especi-
alistes en rescat de muntanya i 
subaquàtic. A les 12 tindrà lloc 
una pasturada col·lectiva (en-
trenament) de 10km. Per aca-
bar hi haurà aperitiu per a tots 
els assistents.
Durant el dia de la presentació 
també s’obriran les primeres 
100 inscripcions (d’un total de 
300 places disponibles). A par-
tir de les 9 del matí i fins a les 
2 del migdia, al mateix lloc, hi 
haurà inscripcions presencials. 
Cada persona podrà realitzar 
una inscripció, que serà per-

sonal i intransferible. La resta 
d’inscripcions s’obriran a les 
10 del vespre del diumenge 
20, a la seva web: www.botifa-
runner.com.
Amb aquesta 5a edició la Boti-
farunner es consolida com una 

de cita imprescindible en el ca-
lendari de curses de muntanya 
de Catalunya, com ho demos-
tra el fet que cada any s’esgo-
tin les inscripcions en poques 
hores o la participació de cor-
redors de tot el Principat.

Presentació de la darrera edició del Botifarunner, l’any passat.
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En aquestes festes de Nadal 
i Any Nou el Club Taekwondo 
Gui va participar en dues ex-
hibicions a la ciutat d’Iguala-
da, una al Saló de la Infància 
i l’altra a l’Hospital de Dia Sant 
Jordi, amb gran afluència de 

Exhibicions de Nadal 
del Gimnàs Gui
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Exhibició a l’Hospital de Dia St. Jordi.

públic, ajuntant a pares, avis 
i demés familiars. És d’agrair 
l’acte voluntari de participació 
dels competidors infantils del 
Club. El club agraeix també 
als organitzadors dels actes i 
a l’Ajuntament d’Igualada pel 
seu suport a fomentar l’esport.

IGUALADA / LA VEU

Una  competició i un nou cam-
pionat. Aquest cop la Copa 
Catalana de futbol flag. Els 
jugadors de l’INS Pere Vives 
Vich van aconseguir, aquest 
desembre, un nou títol per a 
les vitrines de l’institut.
En  la final disputada a la zona 
esportiva de Can Jofresa, a 
Terrassa, els igualadins es van 
enfrontar amb el Wolves de 
Sarrià. Tot i que el Pere Vives 
afrontava la final amb baixes, 
els igualadins, molt ben dirigits 
per Javi Palomo, van saber so-
breposar-se i endur-se la final 
per 20-11.
Cal  destacar que el jugador 
del Pere Vives, Marc Rossell, 
va ser escollit millor jugador de 
la final. Des d’aquestes línies 
volem felicitar tot l’equip per 
l’èxit assolit, tot esperant que 

L’IES Pere Vives Vich d’Igualada, 
novament campió català de futbol flag

ens els propers temps la lluita, 
la constància i l’entrega no de-
caigui i que ben aviat puguem 
celebrar nous èxits. 
Pel Pere Vives, dirigit per Javi 
Palomo, van jugar: Victor Lu-

que, Jofre Morera, Ivan Ortiz, 
Manel Aguilera, Julio Gon-
zález, Marc Rossell, Alvaro  
Martil i Roger Ferrer. Absents: 
Eloi Pallarés i Jan Miquel. 

Els igualadins campions.

IGUALADA / LA VEU

El B guanya a Vilafranca 1-2 
a la lliga del Baix Llobregat/
Anoia. La lliga del Baix Llobre-
gat segueix cremant jornades. 
Aquest cop, el rival de torn era 
el CT Vilafranca enclavat dins 
del mateix grup que el nostre.
El partit es va començar a de-
cantar gràcies a la sòlida pa-
rella Pere Farré/Roger Rosich 
guanyant 6-0/6-1. Els del Pe-
nedès van igualar guanyant 
a la nostre parella Josep Llo-
rach/Edgar Bisbal 2-6, 6-4, 
4-6, però finalment Bernat 
Solé/Marc Corcelles van do-
minar el partit i tancar el matx 
guanyant 6-3, 6-3.
De moment tot i no tenir la res-
ta de resultats, anem pel bon 
camí per jugar la fase final.

Els equips Subaru de pàdel tornen a l’activitat
Les noies cauen per la míni-
ma a casa davant l’Accura 
Sant Boi
Les noies van estar apunt però 
després d’una igualadíssima 
eliminatòria van caure 1-2 a 
casa nostra contra les santbo-
ianes en una nova jornada de 
lliga del Baix Llobregat/Anoia.
Rosa Riba i Mercè Muntané 
van caure 4-6, 1-6 davant Bea 
Garcia/Marian Fernandez.
La cosa és va igualar gràcies 
a la victòria 6-0, 6-1 de la nos-
tra parella Mireia Homs/Margot 
Gumà davant Maria Montes/
Carme Mayoral
Però en el decisiu, les nostres 
Georgina Carrer/Rosa Mas 
van cedir després d’un iguala-
díssim partit 6-4, 4-6 i 5-7 en-
front Ester Fernadez/Montse 
Castellví.

Victòria dels veterans 
1-2 a la Llacuna
Els veterans del club van do-
minar al CT La Llacuna en una 
nova jornada de la lliga comar-
cal de veterans.
A pistes, Jordi Homs/Àngel 
Solé van sumar el primer punt 
8-6, 6-3 davant el F. Francini/
Miquel Grau. El llacunencs van 
empatar a costa del Joan Cor-
celles/David Jaume 10-8, 6-2.
Però els nostres David Sanuy/
Pep Ferrer van decantar la ba-
lança guanyant còmodament 
Beni Cachá/JR. Redondo per 
2 sets a zero.
Aquest resultat consolida el 
nostre equip al capdavant de 
la classificació tot i tenir un 
partit més que la Llacuna, que 
ocupa la segona plaça provisi-
onal.

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

 Trucar al:
93 803 75 56

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

ANEM AL TEATRE 
AMB

Temporada 2012-2013

Dia 2 de Febrer 2013

HORA DE SORTIDA:  18,15

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

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

AL TEATRE CONDAL
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05 Teatre
“Els tres óssos”, la nova pro-
posta de La Xarxa

Música
Cicle de música del segle XX amb 
els professors de l’EMI

Música
La Coral Xalest ofereix el con-
cert de Sant Antoni

TEATRE / LA VEU

Ramon Madaula i Carlota Ol-
cina són els protagonistes 
d’Oleanna, un dels textos més 
intensos del dramaturg David 
Mamet. El muntatge en clau de 
thriller, dirigit per David Selvas 
i traduït per Cristina Genebat, 
arriba precedit per l’èxit al Te-
atre Romea. L’espectacle es 
podrà veure el proper dissab-
te, dia 19 de gener, a les a les 
22h al Teatre Municipal l’Ate-
neu d’Igualada.
El dramaturg d’Illinois ens sub-
mergeix en el món de la do-
cència per mostrar-nos el vin-
cle afectiu i la relació de poder 
que es deriva entre un profes-
sor universitari a punt d’arribar 
al cim de la seva carrera i una 
de les seves alumnes. Olean-
na tracta temes com l’accés 
universal a l’educació universi-
tària, les polítiques de gènere 
existents en les institucions 
públiques, però també l’asset-
jament sexual o laboral, la hi-
pocresia del llenguatge políti-
cament correcte, i, sobretot, la 
gran dificultat de l’ésser humà 
per comunicar-se, que conver-
teix una situació aparentment 
insignificant en un drama que 
afectarà definitivament les vi-
des dels dos personatges amb 

conseqüències aparentment 
irreversibles.
Com diu David Selvas “Mamet, 
amb aquesta peça clau de la 
dramatúrgia contemporània, 
parla de la crisi del sistema 
educatiu universitari, i del po-
der en un sentit molt ampli, 
tant el que té algú que sap 
sobre qui no sap -i la respon-
sabilitat amb què aquest poder 
s’exerceix– com també el joc 
de poders que s’estableix en-
tre dues persones; el sexual, 
l’intel·lectual, i finalment l’últim, 
del que tots deriven o potser 
on tots van a parar, el poder 
moral”.
John (Ramon Madaula) és un 
professor universitari de peda-
gogia una mica atípic. Segons 

ell, la seva feina consisteix més 
en provocar, posar en dubte, i 
qüestionar els alumnes que no 
pas en transmetre’ls coneixe-
ments i dades fàcilment ava-
luables. Carol (Carlota Olcina) 
és una estudiant molt més nor-
mal, vol aprovar. Però el John 
l’ha suspès. Aquest és el punt 
de partida d’Oleanna i de tot el 
teatre de David Mamet: dues 
persones que discuteixen per-
què tenen interessos oposats. 
A partir d’aquesta premissa 
Mamet desplega el seu talent 
i, a poc a poc, ens atrapa en 
la mateixa tela d’aranya que 
ha teixit per els seus perso-
natges. Així descobrirem que 
darrere les teories idealistes 
sobre l’educació de John s’hi 

“Oleanna” de David Mamet, aquest dissabte a l’Ateneu
Ramon Madaula i Carlota Olcina • Sota la direcció de David Selvas, porten a l'escenari un dels textos més intensos 
del dramaturg nord-americà

amaguen interessos molt més 
banals i contradictoris i que 
darrere la ràbia de Carol hi ha 
motius molt poc clars.
En paraules del propi autor, 
Oleanna “és una obra de dos 
personatges. Hi ha un home i 
una dona, i els dos defensen 
punts de vista molt sòlids, en 
els que crec per igual. Molts 
creien que l’home tenia raó i la 
dona estava equivocada i que 
jo ho havia presentat així ten-
denciosament, i molts creien 
justament el contrari. La meva 
funció consisteix és mostrar les 
interaccions humanes de ma-
nera que la síntesi que assimili 
el públic promogui una actitud 
més humana, una major com-
prensió de les motivacions hu-

manes”. I afegeix “diuen que la 
meva obra és ‘poc clara’, però 
crec que en realitat volen dir 
‘provocadora’. Això, en lloc de 
deixar al públic encantat de la 
vida per la moralitat de l’obra 
on tot quadra, els pertorba”.
La paraula Oleanna és una 
utopia. Mamet li va posar 
aquest nom perquè és una 
paraula que al segle XVI, un 
colonitzador va utilitzar per 
batejar un poble on els repar-
timents de poder fossin nous 
i diferents als que hi havia. El 
colonitzador va fracassar i no-
més en va quedar una cançó 
folk nord-americana que fa 
referència a aquell lloc idíl·lic i 
utòpic

Venda de localitats
Les entrades i abonaments es 
poden adquirir al Punt d’Infor-
mació (c/ Garcia Fossas, 2), 
dijous i divendres de 19 a 21h 
i dissabte d’11 a 14h. També a 
la taquilla del passatge Vives, 
des de dues hores abans de 
la funció. Les entrades tenen 
un preu de 20 euros, 18 euros 
i 15 euros, i hi ha un 20% de 
descompte per a diversos col-
lectius. Més informació al telè-
fon 93 801 91 16.

CULTURA / LA VEU

L’associació cultural El Pati, 
enceta aquest nou 2013 amb 
la seva ja coneguda activitat 
estrella: la Patitrobada.
Com és costum, es realitzarà 
al vestíbul de l’Ateneu Igualadí 
(c/ Sant Pau, 9. 08700 Iguala-
da, Barcelona), i serà el proper 
dissabte 19 de gener, a partir 
de les 11 del matí.
Però aquesta Patitrobada serà 
diferent a les realitzades ante-
riorment, ja que donarà el tret 
de sortida a una nova etapa 
del Pati com a associació cul-
tural.
Enguany, són moltes les nove-

tats que portaran a la pràctica 
com a associació igualadina 
centrada en la promoció i co-
neixement dels jocs de taula. 
Entre elles, una nova proposta 
d’activitats culturals de forma 
mensual en la que podrem 
trobar des de la presentacions 
de jocs i llibres, al visionats de 
pel·lícules, jornades de jocs 
de rol, torneigs i concursos, 
sopars temàtics, etc., sempre 
amb el mateix objectiu del Pati: 
difondre i gaudir de la cultura 
del joc.
Seran moltes les activitats 
que us proposarem i podreu 
informar-vos puntualment de 

les nostres novetats seguint 
aquest blog i, en breu, el nos-
tre facebook. A més, també 
podreu rebre per mitjà de cor-
reu electrònic la notificació de 
les activitats que realitzi l’asso-
ciació.
Així doncs, esteu tots convi-
dats a participar de les activi-
tats del Pati i de la Patitrobada 
de dissabte 19 de gener, d’11h 
del matí a les 20h de la tarda. 
Allà podrem jugar a una amplia 
proposta de jocs de taula, tant 
per grans com pels més petits, 
així com conèixer i participar 
en diferents partides de joc de 
rol.

Dissabte, una nova Patitrobada que dóna 
el tret de sortida a una nova etapa del Pati
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No hi podia haver millor pro-
posta per celebrar la tornada 
dels espectacles per a tota 
la família. L’Estaquirot teatre 
és la companyia encarrega-
da d’encetar la programació 
d’aquest any del grup Xarxa 
d’Igualada. Aquest diumenge, 
dia 20 de gener, a les 6 de la 
tarda, al Teatre Municipal l’Ate-
neu presentaran l’espectacle 
Els tres óssos. Al matí tothom 
podrà gaudir dels típics Tres 
Tombs. Les entrades tenen 
un preu de 5 € i de 4 € per 
als socis de l’entitat. Es poden 
comprar el dissabte de 7 a 8 
del vespre i una hora abans de 
l’inici de l’espectacle al vestí-
bul de l’Ateneu Igualadí.

L’Estaquirot Teatre
La companyia L’Estaquirot Te-
atre va ser fundada l’any 1973, 
i es dedica prioritàriament als 
espectacles dirigits a públic 
familiar en què es barregen la 
comicitat i l’expressivitat que 
ofereix el llenguatge d’actors 
amb la màgia i l’espontaneï-
tat del llenguatge dels titelles, 
establint sempre una relació 
titella - actor que dóna força i 
ritme a l’acció, característiques 
que fan que els espectadors 
quedin immediatament capti-
vats per les històries que pro-
posa la companyia. 
Durant tots aquests anys de 

treball ininterromput, L’Esta-
quirot teatre ha estat inves-
tigant constantment les tèc-
niques dels titelles, tant en la 
seva vessant plàstica com ex-
pressiva. Tot això es tradueix 
en més de 8.500 actuacions 
realitzades amb 41 muntatges 
diferents.
Actualment, al seu taller de 
Vilanova i la Geltrú, disposen 
d’una petita sala on ofereixen 
sessions adreçades a públic 
escolar, que poden consistir 
tant en representacions dels 
muntatges de la companyia, 
com en visites guiades en les 
que es pot veure i entendre el 

procés de construcció de ti-
telles i escenografies per a la 
creació dels espectacles.
En els darrers anys, a Iguala-
da hem pogut veure la majoria 
dels seus espectacles: Secret 
a l’armari, El Ratolí viatger, 
La Pastissera i els Follets, La 
Granja, El Patufet, Els tres 
Porquets, La Rateta, La Ca-
putxeta i Ploramiques.

“Els tres óssos”
Els tres óssos és una recre-
ació del conte de La Rínxols 
d’or. La història original, se-
gurament molt coneguda per 
la majoria, es basa en aquest 

La Xarxa ha programat di-
versos espectacles abans 
de l’inici de la 24a Mostra de 
Teatre Infantil i Juvenil. El 
diumenge 3 de febrer, Cam-
pi qui pugui oferirà la seva 
versió d’El Gat amb botes. 
L’astúcia d’un gat farà que 
el seu amo arribi a ser mar-
quès. 
El circ arribarà de la mà 
de Mumusic Circus i el seu 
guardonat Merci bien, esco-
llit per votació popular com 
el millor espectacle de La 
Mostra 2010 i guardonat 
també com el millor espec-
tacle de circ familiar en els 
primers Premis de Circ de 
Catalunya. Un espectacle 
fresc i divertit, càlid i generós 
on es barreja l’acrobàcia, el 
pal xinès, les verticals més 
atrevides, música en directe 
i moltes sorpreses més. Es 
podrà veure el diumenge 17 
de febrer. 
Rucs o la maledicció del 
bruixot és una comèdia en la 
qual dos joglars medievals 
interpreten múltiples perso-
natges, utilitzant el llenguat-
ge de la màscara, el clown 
i els bufons. Una proposta 
de La Pera Llimonera per al 
diumenge dia 3 de març. 
Xip Xap ens portarà una 
nova versió del conegut 
conte El vestit nou de l’em-
perador. Es podrà veure el 
diumenge 17 de març. 
Xip Xap també animarà la 
minirua i ball de Carnaval. 
Serà el diumenge dia 10 de 
febrer, a les 12 del migdia, 
a la plaça de l’Ajuntament. 
Xarxa Igualada col·labora 
en aquest acte. La mainada 
podrà passejar la seva dis-
fressa i gaudir de l’especta-
cle Trinxant sabates.

Titelles, circ i 
pallassos

Tornen els diumenges de La Xarxa amb 
l’Estaquirot Teatre que presentarà “Els tres óssos”

MÚSICA / LA VEU

Aquest dimarts dia 22 a les 
8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada s’inicia un ambici-
ós cicle de concerts dedicats 
exclusivamente a la música 
del segle XX. Aquest cicle de 
vuit concerts neix de la inici-
ativa del mateix professorat 
que en pren part i és fruit de 
l’interès que els hi desperta un 
tipus de música que no és fre-
qüent a les sales de concerts. 
Així, a partir d’aquest dimarts i 
fins el mes d’abril, podrem es-
coltar música de compositors 
que formen part del repertori 
clàssic (Poulenc, Stravinsky) i 
de compositors encara ara en 
actiu (com John Adams). Tam-

bé hi haurà un concert dedicat 
a la música de jazz (29 de ge-
ner).
En aquesta ocasió, i per obrir 
el cicle, el professorat de l’es-
cola de música ofereix un pro-
grama variat amb la Sonata 
per a fagot i piano de Paul 
Hindemith, el Prelude de Pier-
re Metral, una selecció de can-
çons de joventut de Stravinsky 
i dos fragments d’òperes de 
Ligeti i Adams. El professorat 
encarregat de la interpretació 
de aquest repertori seran Pepa 
Fusté (fagot), Josep M. Coma-
juncosas (piano), Pepe Ferrer 
(percussió), Miquel Córdova 
(violí) i Oriol Rosés (contrate-
nor). A més comptarem amb la 
participació de Lourdes Pérez 

Comença el Cicle de concerts dedicats 
a la música del segle XX

Molina, pianista i professora a 
l’Escola Superior de Música de 
Catalunya.

El concerts van a càrrec de professorat de l'Escola de Música

personatge i la seva aventura. 
En la versió de L’Estaquirot te-
atre, l’accent dramàtic recau 
en la vida dels óssos, que en 
passen a ser els principals pro-
tagonistes. Els óssos es dedi-
quen a recollir fruites del bosc 
per fer melmelada. L’aventura 
comença quan l’ós petit, tot sol 
i per primer cop, emprèn un 
llarg viatge per anar a buscar 
mel. Amb l’ajuda dels animals 
que viuen al bosc va trobant 
el camí i, un cop aconseguida 
la seva missió, torna content 
cap a casa. Quan arriba l’hora 
de fer el dinar, preparen una 
bona sopa i mentre esperen 
que es refredi, surten a passe-
jar. Quan són fora es presenta 
la Rínxols d’or, una noia molt 
tafanera i trapella, que acaba 
alterant l’harmonia familiar.
L’espectacle compta amb els 
actors/manipuladors Núria Be-
nedicto, Olga Jiménez i Albert 
Albà. L’escenografia és d’Al-
fred Casas i la música original 
de Ferran Martínez.
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El 12 de febrer de 1888, el Madrid de la Restauració 
Borbònica va veure néixer la Clara Campoamor en el 
sí d’una modestíssima família. En els dies de la seva 
infantesa, la dissortada mort del seu pare capgiraria 
qualsevol expectativa de futur. I, no gaire més tard, es 
va veure obligada a posar-se a treballar en les ano-
menades “feines manuals” de la llar, labors que res te-
nien a veure amb els acreditats “oficis de senyoretes”. 
Ella, treballadora com poques, va realitzar tota mena 
de feines sense deixar de satisfer els seus anhels de 
formació -de manera autodidacta- amb uns estudis 
que li havien de permetre, amb vint-i-sis anys, gua-
nyar-se la plaça de professora de taquimecanografia 
a les acreditades Escuelas de Adultas de Madrid.
De més en més, una certificada professionalitat i un 
elevat bagatge personal i acadèmic van obrir-li les 
portes de la redacció del periòdic “La Tribuna” i; gràci-
es a aquesta feina -que va alternar amb l’exercici de 
traductora- la seva vida va donar un gir radical, bo i 
establint importants vincles amb el món de la prem-
sa i amb alguns sectors marcadament  progressistes. 
Eren uns dies en què, va assumir públicament el seu 
compromís amb els reclams de dignitat i justícia soci-
al per a l’individu i va participar sense perdre l’alè de 
múltiples debats polítics i actes públics, sense desistir 
de ser una inesgotable estudiant. I, per fi, va obtenir 
-amb tots els mèrits que els temps podien dispensar 
a una dona- la Llicenciatura de Dret de la Universitat 

CARMEL·LA PLANELL
ENTRE NOSALTRES...

Clara Campoamor. La mare del vot femení a l’Estat espanyol
de Madrid, una intitulació que li va permetre de ser no-
menada membre del Col.legi d’Advocats, a l’any 1926.
Més endavant, en tant que dona i lluitadora infatigable, 
la seva coherència ideològica i el seu concloent posici-
onament polític van encarrilar-la envers la reivindicació 
del dret al vot femení, una defensa que va emplaçar-la 
com a primera sufragista de l’Estat espanyol. Aquest 
reconeixement personal i professional va empènyer-la 
a convenir una militància activa al costat dels delegats 
republicans. Amb trenta-sis anys, en la seva condició 
de diligent republicana va definir-se políticament en la 
paritat d’un posicionament resoltament feminista; una 
causa que va abocar-la envers una apassionant em-
presa en favor de les dones i de la República. El 1931, 
a propòsit de la fervent defensa dels drets femenins, 
aquesta primera sufragista va fundar La Unión Repu-
blicana Femenina –un partit peoner amb un programa 
categòricament feminista-.
Si més no, aquesta creació –de i per a les dones- va 
incomodar al sector més moderat del  propi bàndol re-
publicà –per descomptat, majoritàriament constituït per 
homes- fins el punt que Manuel Azaña, en persona, la 
va desplaçar en les primeres eleccions del 31. Davant 
d’aquesta acció deliberadament discriminatòria, ella va 
apostar per no doblegar-se i no postergar-se a un se-
gon plànol, de tal manera que la seva enèrgica contes-
tació va acantonar-la a guanyar un escó en el primer 
Parlament Republicà, al costat d’una també excepcio-

nal Victòria Kent. En un 
context en què les do-
nes podien ser objecte 
electoral però, contradic-
tòriament, encara no tenien “dret al vot”, ella va con-
quistar una  ponderable representació a les Corts, per 
la província de Madrid, en el sentit d’endegar el mes 
de setembre la seva campanya sufragista en favor del 
vot femení, una quimèrica aposta que va triomfar el 
següent primer d’octubre. 
I al capdavall, el cop militar de 1936 va imposar-li un 
exili que va passar per un encarament amb la Itàlia 
feixista i una estada -de dos anys- a Suïssa; país del 
qual -arran de l’avenç del “nazisme”- va decidir sortir-
ne per a anar-se’n cap a Buenos Aires, una nova pro-
mesa per a instituir-hi importants empreses. El 1955, 
davant la rotunda negativa del govern franquista a un 
possible retorn, va instal.lar-se definitivament a Lau-
sanne, no sense amitjanar-se amb l’exercici profes-
sional d’altres companyes advocadesses. Finalment, 
amb vuitanta quatre anys, una malaltia se la va en-
dur un trenta d’abril. Uns anys després, estrenada la 
Transició Democràtica, les seves despulles van ser 
traslladades cap a l’Estat espanyol i, des d’una ferma 
voluntat col.lectiva, va ser enterrada al Cementiri do-
nostiarra de Polloe. 

CULTURA / LA VEU

Torna l’Anoia Petit Tomb i en 
aquest cas es tracta de la re-
petició d’una sortida que ja es 
va fer, amb molt d’èxit i que en 
questa ocasió es farà en dia 
festiu. Es tracta de la sortida 
“Olor de colònia”. Viatge a les 
antigues colònies tèxtils del riu 
Anoia a l’Anoia. El recorregut 
passarà per Igualada, capella-
des, Vallbona, el Badorc, per 
acabar amb un sucamulla.
L’hora de sortida serà a les 9h 
del matí i farem tres punts de 
recollida:
1r. Estació d’autobusos
2n. Cruïlla del Passeig Verda-
guer amb C/ St. Josep
3a. Hotel Canaletes
Hora prevista de tornada a les 
14h
Preu: 17€  Soci Ateneu: 15€
(Cal portar calçat adequat per 
caminar una mica per bon 
camí).
Inscripcions a la Secretaria de 
l’Ateneu en horari d’oficina
Per a més informació: www.
ateneuigualadi.cat.

Taller escriptura creativa ii
Els dilluns, 4, 11, 18 i 25 de fe-
brer i 4,11, 18 i 25 de març
(Durada del curs 16 hores)

Properes activitats a l’Ateneu Igualadí

Horari: de les 17:30h a les 
19:30h
Preu: 44€ /mes    Socis Ate-
neu: 38€/mes
Imparteix el curs: Maria Rosa 
Nogué
Objectius del curs:
- Aprendre la base teòrica i 
pràctica de les tècniques li-
teràries que permeti elaborar 
textos propis de qualitat.
- Aprendre a diferenciar les ti-
pologies textuals.
- Aprendre a reconèixer els di-
versos gèneres literaris.
- Aprendre a treballar amb les 
dues eines essencials del nar-
rador: la ment i el llenguatge.
- Aprendre a construir textos, 
històries i personatges al ser-
vei de les idees.
- Fomentar l’escriptura com a 
mitjà d’expressió.
Com et pots inscriure:

Per correu: ateneu@ateneui-
gualadi.org
Trucant: 93 803 07 63
Inscripcions obertes fins l’1 de 
febrer!
Presencialment: Ateneu Igua-
ladí  C/ Sant Pau, 9  Igualada
Ho organitza:Cultura a la Car-
ta, Xecat i Ateneu Igualadí
Més informació: http://www.
ateneuigualadi.cat/2013/01/
curs-escriptura-creativa-ii-2n-
nivell/

Escola de música tradicional 
d’imatgeria i balls d’Igualada
Classes d’instruments musi-
cals de cultura popular (gralla, 
el tabal, el sac de gemecs, el 
flabiol i tamborí ...)
A partir del mes de gener, de 
dilluns a divendres, de les 21h 
a les 22h. 
Les classes són de mitja hora i 
el preu 12€
Lloc: Sala Comunicació
Inscripcions: centre.emtibi@
hotmail.com
Ho organitza: Amics de la Car-
peta Verda i Ateneu Igualadí
Més informació: http://www.
ateneuigualadi.cat/2013/01/
neix-el-centre-densenyament-
de-musica-tradicional-dimat-
geria-i-balls-digualada/

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres amb motiu de 
la Festa de Sant Antoni Abat, 
la Coral Juvenil Xalest i tres 
corals catalanes més oferi-
ran un concert organitzat pel 
Gremi de Traginers d’Iguala-
da. Tindrà lloc a 2/4 de 10 del 
vespre al Teatre Municipal de 
l’Ateneu. La Coral Juvenil Xa-
lest, actualment formada per 
una seixantena de cantaires 
d’entre 16 i 25 anys i dirigida 
per Ane Ruiz de Gordoa, ens 
oferirà un repertori composat 
per cançons d’autor i espiri-
tuals negres arranjades per 
compositors contemporanis. 
És tracta d’un repertori molt di-
ferent del que van fer en l’últim 
concert, en el qual van estre-

nar l’Oratorio de Noêl de Ca-
mille Saint-Saëns.
En aquest concert la Coral 
Juvenil Xalest comptarà amb 
la presència de dos cors ca-
talans més, el cor PAX Cor de 
Cambra de Sabadell i el Cor 
Da Capo de Tarragona, El pri-
mer, nascut el 2012 i dirigit per 
Esteve Costa i Ventura, oferirà 
un programa de música sacra 
de totes les èpoques: renaixe-
ment, romanticisme i segle XX. 
El Cor Da Capo de Tarragona, 
nascut tan sols fa tres mesos, 
està dirigit per Gerard Ramos 
i Pardo. En el seu primer con-
cert en públic, aquest cor ofe-
rirà una selecció del repertori 
més representatiu per a cor 
mixt de totes les èpoques.

La Coral Juvenil Xalest ofereix 
el concert de Sant Antoni
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TEATRE / NÚRIA CAÑAMARES 

Red Pontiac. Autor i direc·
ció: Pere Riera. Amb: Míriam 
Iscla i Cristina Cervià. Teatre 
de l’Aurora. Dissabte, 12 de 
gener.

Ja ho diuen –fins i tot estem 
una mica farts de sentir-ho–, 
en temps de crisi: creativitat. 
I és ben cert! A Red Pontiac 
l’escenografia és d’allò més 
simple: un fanal, una tanca 
i unes fulles d’arbre fetes de 
cartró, gespa artificial i un 
banc –aquest sí, real– i ja 
tenim un parc infantil. Però 
amb la vibrant dramatúrgia 
de Pere Riera i l’excel·lent 
interpretació de Míriam Is·
cla (ex T de Teatre) i Cristina 
Cervià, de debò, no es ne·
cessita gran cosa més.
L’espectacle deu gran part 
del seu èxit al text, un diàleg 
fresc entre dues mares qua·
dragenàries que s’acaben 
de conèixer i que parlen de 
tot. Amb ironia i molta frescor 
toca la realitat quotidiana de 

l’espectador, combinant el bi·
lingüisme i el llenguatge col·
loquial i introduint situacions 
recurrents com discutir·se 
amb la companyia telefònica 
o anar a comprar al Condis. 
Xerraires de mena, les dones 
salten de tema en tema, que 
si les manies, el sexe, les afi·
cions i, evidentment, perquè 
què fan dues mares en un 
parc? Parlar dels nens.
Una és finolis, està encan·
tada amb el seu fill i en vol 
tenir més, ja que “ha nascut 
per criar”. L’altra és autorità·
ria ·després sabrem que és 
policia- i no suporta el seu fill, 
fins al punt que el vol matar 
o, sinó, com a mínim des·
fer-se’n! Convençuda que -i 
ho diu literalment, sense re·
mordiments- el seu fill és una 
mala persona que des que 
va néixer s’ha dedicat a ar·
ruïnar-li la vida i no s’estimen 
ni s’han tolerat mai, conclou 
que no en vol saber res més. 
Per això, després d’etzibar-li 
a l’altra un “tu moriries pel teu 

fill i jo al meu el mataria” li 
ofereix el nen. Ella tria: o el 
pren o el mata.
Tot plegat és una mica àcid, 
però l’obra desborda comi·
citat i esprem fins al límit 
instants esbojarrats com 
quan la poli creu que l’altra 
és lesbiana i li ofereix tenir 
relacions íntimes o quan 
s’imagina que el marit la 
maltracta i es compromet a 
callar, això sí, és clar, a can·
vi del fill... 
Establint el símil amb la va·
rietat de patata que dóna 
nom a l’espectacle, Riera 
ens fa veure com n’estem 
de grillats, alhora que des·
mitifica el prototip de mare 
perfecta i ens fa riure durant 
una hora que passa volant.
Red Pontiac es va clou·
re amb una intensa pluja 
d’aplaudiments, part dels 
quals van ser per a l’actri·
uassa Anna Lizaran, que 
ens va deixar aquell mateix 
dia i a qui es va dedicar la 
funció. 

Una mare ben grillada

MÚSICA / LA VEU

Un nombrós públic va omplir 
dissabte l’església de Sant 
Jaume de Calaf, amb motiu 
del Concert d’Hivern. Hi actua·
ven el Cor Trinvant, format per 
vuit calafins i dirigit per Maribel 
Sivila, i la Coral Brusquina de 
Vic, sota la direcció de Pere 
Sellarès —una formació lli·
gada a l’AMPA de l’Escola de 
Música de la capital osonenca.

El públic va aplaudir llarga·
ment l’actuació de les dues 
corals, amb un repertori que 
incloïa nadales, peces ben co·
negudes i d’altres de més in·
èdites. La idea del concert va 
sorgir per la bona relació en·
tre ambdues formacions, una 
connexió que va néixer ja fa 
mesos arran d’un intercanvi de 
partitures. 

Multitudinari concert d’hivern a 
l’església de Calaf

IGUALADA / LA VEU

Dissabte vinent a 2/4 de 2 del 
migdia tindrà lloc a l’espai de 
Llegim…? Llibreria una xerra·
da informativa gratuïta a càrrec 
de Laura Santiago del Grup 
Comunica’t, sobre el taller que 
s’iniciarà finalment a partir de 2 
de febrer amb el títol de “Com 
hem de parlar perquè els nens 
escoltin”. Es tracta d’uns tallers 
basats en els coneguts  llibres 
d’Adele Faber i Elaine Mazlish, 
editats per Medici, amb el títol 
similar Com hem de parlar per-
què els fills escoltin i com hem 
d’escoltar perquè els fills par-

lin? I també Padres liberados, 
hijos liberados, de set sessions 
de dues hores per setmana 
destinatS a pares, mares i edu·
cadors/es que no sols vulguin 
conèixer tècniques alliberado·
res de la relació entre pares 
i fills sinó també tenir-ne una 
experiència introspectiva i com·
partida.  L’objectiu dels tallers 
seria ajudar l’adult perquè, a la 
vegada aquest pugui ajudar als 
nens i nenes a desenvolupar 
una imatge real i positiva de sí 
mateix, saber establir límits 
amb amor i respecte, saber fer 
front comú amb els infants da·

Xerrada a Llegim…? Llibreria. “Com hem de 
parlar perquè els nens escoltin?”

MÚSICA / LA VEU

Més d’un centenar de per·
sones van gaudir, dissabte a 
la nit, a Can Papasseit, de la 
música tradicional de La Ruta 
de les Estrelles. La banda va 
desplegar el seu repertori de 
temes que estan inclosos en 
els dos treballs que tenen edi·
tats de “Fisterra a Finistère” i 
“Entre Terra i Mar”. Van fer un 
repàs musical que va transpor·
tar al públic a diferents indrets, 
com Irlanda passant per Occi·
tània, la Bretanya i els Pirineus 

Catalans i Aragonesos.  
El públic, molt entregat, va 
gaudir i donar caliu a la for·
mació lleidatana que va anar 
explicant petites històries i cu·
riositats tant del repertori com 
dels instruments que utilitzen 
en les seves actuacions. El 
concert va acabar quan cada 
un dels músics va anar aban·
donant l’escenari mentre to·
caven i només un tabal i una 
gaita omplien de sonoritat el 
recinte. 

La Ruta de les Estrelles 
transporta ‘entre terra i mar’ al 
públic vilanovívant els sentiments negatius, 

saber expressar la ira sense 
culpabilitzar els altres, treballar 
la voluntat de col·laboració, re·
soldre conflictes pacíficament 
i ajudar a crear una atmosfera 
familiar d’amor i respecte. Lau·
ra Santiago ens en parlarà de 
manera específica i ens farà 
cinc cèntims del contingut i  la 
manera de treballar en els ta·
llers que es duran a terme, com 
hem dit, a partir del 2 de febrer, 
els dissabtes, de 2/4 d’11 a 2/4 
d’una del migdia a l’espai del 
costat de la Llibreria Llegim…? 
Us hi esperem!

“Cuando haces pop ya no hay 
stop”, nova exposició a la Sala 
Municipal
EXPOSICIONS / LA VEU

Dimarts s’inaugura, a la Sala 
Municipal d’Exposicions, una 
mostra del treball de l’artista 
igualadina Patricia Picón que 
porta per títol “Cuando haces 
pop ya no hay stop”.
En aquesta exposició Patricia 
Picón ens mostra la seva obra 
més madura sense abandonar 

el seu imaginari personal. Es 
tracta d’una selecció d’obres 
dins de l’estètica pop i els seus 
colors xiclet.
La inauguració serà dimarts a 
2/4 de 8 del vespre i l’exposi·
ció restarà oberta fins el 10 de 
febrer en els horaris habituals 
de la Sala Municipal d’Exposi·
cions
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EXPOSICIONS / LA VEU

El dimecres 9 de gener es va 
inaugurar a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps d’Iguala-
da l’exposició “Realisme, color 
i optimisme”, a càrrec d’Anna 
Seguranyes, exposició que es 
podrà visitar fins al proper 15 
de febrer.
En aquesta mostra s’hi pot 
veure un recull d’obres per-
tanyents a diferents períodes 
creatius de l’artista amb altres 
de recent realització. 
Les obres d’Anna Seguranyes, 
sempre figuratives, acostumen 
a presentar un o diversos per-
sonatges, en actituds informals 
i tractats amb colors vius, amb 
fons generalment plans, blaus 
i verds, que combina amb ele-
ments de la seva predilecció, 
com ara cotxes antics o icones 
que ens remeten al món del 
cinema (l’univers hitchcockià, 
actors i actrius, etc.) en un 
homenatge a aquest art que 
apassiona l’artista. Completen 
la mostra alguns altres qua-
dres de creació més recent 

caracteritzats per, o bé figures 
senceres o caps en primer pla, 
o bé per uns esquitxos de pin-
tura i regalimats, que en ma-
culen la superfície i li donen 
caràcter.
Durant la inauguració, que va 
comptar amb la presència de 
la directora de l’escola, M. Go-
retti Bartrolí, i de la seva cap 

d’estudis, Raquel Camacho, a 
més d’amics i coneguts i pú-
blic entusiasta, l’autora també 
va destacar que, en aquesta 
ocasió, les obres es presenten 
sense títols, ja que en ser les 
seves temàtiques ben discer-
nibles, no cal redundar en allò 
que ja es comprèn i s’aprecia 
sense més explicacions. 

Inaugurada l’exposició “Realisme, color 
i optimisme” a la sala Gaspar Camps

CULTURA / LA VEU

Organitzada per la Coral de 
Santa Maria, se celebrarà el 
proper dijous dia 24 de ge-
ner, a les 7 de la tarda, a la 
sala d’actes de la Biblioteca 
Central, una vetllada poètico-
musical en l’avinentesa de 
l’aniversari del P. Josep M. 
Vilaseca. Presentats per Lle-
onard del Rio hi intervindran 
el P. Miquel Guillén, general a 
Catalunya dels P. Josefins, el 
músic P. Milton Antonio Pin, i la 
publicista Carolina Riba, espe-
cialitzada en la vida i obra del 
P. Vilaseca. La Coral de Santa 
Maria tancarà l’acte amb un 
breu concert.
El P. Miquel Guillén introduirà 
la vetllada amb els trets més 
rellevants de la vida de l’apòs-
tol igualadí, il·lustrant-la amb 
la col·lecció de vinyetes en for-
mat còmic, «De Catalunya al 
món» de l’artista mexicà José 
M. Cardoso.
A continuació el P. Milton An-
tonio Pin interpretarà a la gui-
tarra una cançó pròpia, en la 

que sintetitza la tasca del P. 
Vilaseca.
Seguidament, Carolina Riba 
versarà sobre «L’obra del P. 
Vilaseca, present en el segle 
XXI. Els camins de la provi-
dència».
Finalment la Coral de Santa 
Maria sota la direcció de Coni 
Torrents oferirà quatre peces 
religioses, entre les quals «El 
Himno al P. Vilaseca».

Vetllada literària i musical en 
l’aniversari del P. Vilaseca

Un moment de la inauguració de l’exposició

En una època de fatalitats, guerres, fams monstruoses, en què la pròpia naturale-
sa engolia a milers de fanàtics devots; la llarga llista d’emperadors mogols, 
dèspotes, que vivien delerosos anhels d'eternitat, 
et porta –estranyament- 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 aquesta 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 extermi-
nat 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 mesqui-

tes 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 incrustacions de pedres precioses, et 
delaten l’enorme exquisidesa del treball. I, a l’interior, una 
inesperada 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 fastuosament 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�nitivament 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 geomètrica. 
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 translúcids; susceptibles d’obsequiar-te –si el 
temps t’ho permet- amb un espectacular mosaic de tonalitats i variats per�ls arquitectò-
nics. 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.

El Taj Mahal, un elogi a l’amor Aquest article s’ha repetit per un error d’imprempta comès la setmana passada



LA TEVA AGENDA 
D’ACTIVITATS CULTURALS

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
18 de gener de 2013 39WWW.VEUANOIA.CATCultura  

DIVENDRES 18

CLUB DE CINEMA
- Igualada 
Sessió de cinema amb la pro-
jecció del clàssic de François 
Truffaut “Farenheit 451”. Pro-
jecció de la pel.lícula i tertúlia 
posterior.
Divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA. 
“DELENDA EST HISPANIA”
- Piera 
L’Albert Pont demostra als cata-
lans que cal superar l’agònica 
prudència i l’ancestral esperit 
negociador de Catalunya i tras-
passar sense por el discurs ofi-
cialista del sobiranisme.
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

CONCERT
- Igualada 
Concert a càrrec de la coral Cor 
Da Capo, PAX Cor de Cambra i 
al Coral Juvenil Xalest. Acte in-
clòs dins els Tres Tombs.
Divendres, a les 9 del vespre a 
l’Ateneu Igualadí.

DISSABTE 19

PATITOBADA
- Igualada 
Vine a jugar a tot tipus de jocs: 
abstractes, d’estratègia, de car-
tes especials, deducció....
Dissabte, de les 11 del matí a 
les 8 del vespre al vestíbul del 
l’Ateneu Igualadí.

TALLER DE MANGA
- Igualada 
Vols aprendre a dibuixar perso-
natges de manga? Crea les fa-
des més fantàstiques ajudat per 
una experta.
Dissabte, a les 11 del matí a al 
Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “OLEANNA”
- Igualada 
Teatre Romea presenta una de 
les obres més intenses i contro-
vertides de David Mamet, amb 
Raon Madaula i Carlota Olcina
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teare Municipal l’Ateneu.

DIUMENGE 20

TRES TOMBS
- Igualada 
Festa dels Tres Tombs d’Iguala-
da, organitzada per l’Antic Gre-
mi de Traginers.
Diumenge, a partir de les 12 del 
migdia pels carrers d’Igualada.

TEATRE. “ELS TRES ÓSSOS”
- Igualada 
La companyia L’estaquirot porta 
aquesta recreació del conte “La 
rínxols d’or” en format titelles. 
Acte organitzat per La Xarxa 
Igualada.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

ELS PASTORETS
- Calaf 
Nova representació dels Pasto-
rets calafins.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda 
al Casal de Calaf.

BALL
- Òdena 
Ball del Casal d’avis amb Toni 
Carlo.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Centre Fraternal i Instructiu.

TEATRE. “EL CEL DE LA JOJÓ”
- Capellades 
La companyia Inspira Teatre 
presenta aquesta obra de teatre 
infantil i titelles. Acte organitzat 
per La Xarxa Capellades.
Diumenge, a les 6 de la tarda al 
Teatre La Lliga.

DILLUNS 21

CONFERÈNCIA “LES GLACE-
RES DEL MÓN”
- Igualada
Conferència iŀlustrada amb 
imatges a càrrec de Jordi Ca-
mins i Just, observador glacio-
lògic.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CONCURS: LA TRAVESSA 
DELS OSCAR
- Piera
Amb la recent nominació dels 
Òscar 2013 es podrà participar 
en aquest concurs dividit en 2 
categories: adults i infants.
Dilluns a 2/4 de 4 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMARTS 22

ARA T’HO EXPLICO. “A... D’AC-
TITUD EN L’ALIMENTACIÓ”
- Igualada
Taller adreçat a pares i mares 

en què a partir d’un conte es 
crea un espai de debat a l’en-
torn de temes relacionats amb 
el món dels infants.
Dimarts a 2/4 de 4 de la tarda a 
la llar d’infants La Lluna.

CICLE DE MÚSICA DEL SEGLE 
XX
- Igualada 
Primer concert d’aquest cicle 
dedicat a la música dels grans 
compositors del segle passat.
Dimarts a les 8 del vespre a 
l’auditori de l’Escola Municipal 
de Música.

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.

CONFERÈNCIA. “COM HAN 
CANVIAT LES COSES”
- Piera 
Amb la psicòloga Pilar Arbós re-
trocedirem al voltant de 50 anys 
en la memòria per endinsar-nos 
en la història social més rece-
cent i avaluar i comentar com 
ha canviat la nostra vida.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 23

ACTE FINAL DE LES PARE-
LLES LINGÜÍSTIQUES
- Igualada
Les parelles lingüístiques per-
meten que persones que volen 

practicar el català ho facin amb 
una persona que el parla.
Dimecres a les 6 de la tarda a 
l’Espai Cívic Centre.

XERRADA “AIXÒ ÉS ART”
- Piera
Xerrada de la mà de l’artista 
Pere Bosch Morera per esbrinar 
tot el que resulta més plaent a 
la nostra mirada, acostumant-
nos-hi i anomenar-ho art.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 24

CONFERÈNCIA. “UN APÒS-
TOL IGUALADÍ: JOSEP M. VI-
LASECA”
- Igualada
Conferència a càrrec de Caroli-
na Riba sobre la vida i obra del 
P. Josep M. Vilaseca en l’ani-
versari del seu naixement.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TALLER-XERRADA “MMM, 
QUIN DINAR MÉS BO”
- Òdena 
La televisiva cuinera Ada Pa-
rellada ens farà una mostra 
d’elaboració de receptes i algun 
consell d’alimentació per a la 
canalla.
Dijous a les 9 del vespre a la 
cuina de l’Escola Castell d’Òde-
na.

EXPOSICIONS
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.

ENFOC 2012
Obres realitzades durant el 
concurs de fotografia Enfoc, 
un conjunt de propostes estè-
tiques amb diversos graus de 
complexitat 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 treballa 
l’oli i el pastel. 

Del 15 de gener al 16 de març al 
punt de lectors de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

EL PAÍS DE LES FADES
Rosa Cañadell
Un món fantàstic de fades d’es-
tètica manga, complementat 
amb llibres i còmics amb perso-
natges del mateix estil. 
Del 17 de gener al 2 de febrer al 
vestíbul de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

CAVALLS. CERÀMIQUES
Mary Gumà
Cavalls de ceràmica de tots co-
lors i classes realitzats amb di-
verses tècniques. 
Del 17 de gener al 9 de febrer 
a la Galeria Nivell 46 (c. Sant 
Magí, 46)

CUANDO HACER POP 
YA NO HAY STOP
Patricia Picón
L’artista, còmoda en l’estètica 
pop i els seus colors xiclet, 
mostra la seva obra més ma-
dura sense abandonar el seu 
imaginari personal. 
Del 22 de gener al 10 de febrer 
a la Sala Municipal d’Exposici-
ons

NINES I NINOTS
Exposició dels treballs realit-
zats pels grups de labors i es-
pai de llanes i fils. 
Del 21 de gener al 17 de fe-
brer a la sala d’exposicions del 
Centre Cívic de Fàtima.



El president més reverenciat 
d’Amèrica

Estrena a Igualada •  Lincoln

RAMON ROBERT.-
“Sempre he volgut explicar 
una història sobre Lincoln 
perquè és una de les figures 
més fascinants de la histò-
ria i de la meva vida”, ha dit 
Steven Spielberg. “Recordo 
quan tenia quatre o cinc anys 
i vaig anar al Lincoln Memo-
rial, i recordo encara l’aterrit 
que em vaig sentir quan vaig 
veure aquesta estàtua tan 
gran en aquesta cadira. Però 
com més m’acostava, més 
em captivava el seu rostre. 
Mai oblidaré aquest moment, 
que em va deixar fent-me pre-
guntes sobre aquest home 
assegut en aquella cadira “. 
Seixanta anys després, el ci-
neasta Steven Spielberg ha 
pogut explicar la seva histò-
ria sobre Abraham Lincoln, el 
més admirat i reverenciat de 
tots els presidents dels Estats 
Units d’Amèrica. La trama de 

R.R.-
S’estrena a la comarca En la 
casa, una de les millors peŀlí-
cules franceses dels darrers 
temps, i que va guanyar el 
màxim guardo en el passat 
Festival de Cinema de San 
Sebastià, la Concha de Oro. 
La peŀlícula, explicada en clau 
de comèdia dramàtica, centra 
el seu argument en el perso-
natge d’un professor de litera-
tura francesa,  el qual, se sent 
descoratjat i fastiguejat per les 
insulses i maldestres redacci-
ons dels seus nous alumnes. 

Premiada a Sant Sebastià
Es projecta a Tous •  En la casa
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Però llavors descobreix en-
tusiasmat que, per contra, el 
noi que s’asseu al fons de la 
classe, mostra en els seus tre-
balls un agut i subtil sentit de 
l’observació. Aquest noi, que 
se sent estranyament fascinat 
per la família d’un dels seus 
companys, escriurà, animat 
pel professor, una mena de 
novel·la sobre aquesta família 
(i també sobre el professor), 
en què és difícil distingir entre 
realitat i ficció.
Realitzada per François Ozon 
i interpretada per  Fabrice 

la peŀlícula s’ubica en els dar-
rers quatre mesos de la vida 
i presidència d’Abraham Lin-
coln, que seria assassinat a 
l’abril de 1865.
La peŀlícula s’argumenta 
amb un estructurat guió de 
Tony Kushner, guanyador 
del Premi Pulitzer, i un dels 
seus punts forts cal trobar-lo 
en la interpretació de Daniel 
Day-Lewis, que s’endinsa en 
cor i anima en el personat-
ge, fent molt visible els seus 
contrastos. Lincoln s’apassi-
onava amb els seus propò-
sits i destacava com a hàbil 
comandant, capacitat polític i 
ferotge home de poder. Bona 
part de la seva grandesa va 
estar marcada per la seva úl-
tima batalla: definir un camí 
per a una nació destrossa-
da, tot i tenir-ho tot en con-
tra i ser víctima d’una pressió 
pública i personal extrema. A 

l’any 1865, mentre la Guerra 
Civil Americana s’acosta a la 
seva fi, el president Lincoln 
proposa la instauració d’una 
esmena que prohibeixi l’es-
clavitud als Estats Units. No 
obstant això, es presenta un 
gran dilema. Si la pau arriba 
abans que s’accepti l’esme-
na, el Sud tindrà poder per 
rebutjar i mantenir l’esclavi-
tud. Si la pau arriba després, 
centenars de persones se-
guiran morint al front. En una 
carrera contra rellotge per 
aconseguir els vots neces-
saris, Lincoln s’enfronta a la 
major crisi de consciència de 
la seva vida.
La peŀlícula d’Steven Spiel-
berg ha obtingut grans recap-
tacions als cinemes d’Estats 
Units. És candidata a dotze 
premis Oscar, d’entre ells els 
de millor actor, millor director 
i millor peŀlícula de l’any.

Luchini, Ernst Umhauer, Kris-
tin Scott Thomas, Emmanuelle 
Seigner i Diana Stewart, En la 
casa és una peŀlícula certa-
ment sorprenent. És com un 
joc de miralls en què la realitat 
i la ficció, el drama i la comèdia 
es creuen de manera compen-
sada i enriquidora. Plena de 
matisos, de diàlegs brillants i 
molt ben servida per Ozon, es 
una peŀlícula que cal recoma-
nar a qualsevol amant del bon 
cinema.

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

CINEMES YELMO D’ABRERA REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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

Estats Units. Històrica. D´Steven Spielberg. Amb Daniel Day-Lewis, Sally 
Field, David Strathairn, Joseph Gordon-Levitt i Tommy Lee Jones. A l´any 
1865, mentre la Guerra Civil Americana s’acosta a la seva fi, el president 
Lincoln proposa la instauració d´una esmena que prohibeixi l´esclavitud 
als Estats Units. Però molts politics hi están en contra i les ferides de guerra 
semblen esser incurables. Però Lincoln es politic molt hábil. Nominada a 
dotze Oscar. 150 minuts de durada. ESTRENA

EN LA CASA

França. Comèdia dramática. De François Ozon. Amb Fabrice Luchini, Ernst 
Umhauer, Kristin Scott Thomas i Emmanuelle Seigner. Un professor de li-
teratura francesa descobreix entusiasmat que el noi que s´asseu al fons de 
la classe, mostra en els seus treballs un agut i subtil sentit de l´observació. 
Aquest noi escriurà, animat pel professor, una mena de novel · la sobre 
aquesta familia d´un company i el profesor.   Festival de Sant Sebastià: 
Concha d’Or millor pel.lícula. ESTRENA

LOS MISERABLES

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

JACK REACHER

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. ***

RUBY SPARKS

Estats Units. Comèdia romantica. 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. ***

DJANGO DESENCADENADO

Estats Units. Western. De Quentin Tarantino. Amb Jamie Foxx, Leonardo 
DiCaprio, Samuel L. Jackson. Ambientada en els estats del Sud nord-
americà dos anys abans d’esclatar la Guerra Civil, narra la història de 
Django (Jamie Foxx), un esclau el brutal passat amb els seus antics amos 
el porta cara a cara amb el cazarrecompensas d’origen alemany, el Dr King 
Schultz (Christoph Waltz). Schultz li segueix la pista als germans assassins 
brittle i Django és l’únic que podrà portar fins a ells. El poc ortodox 
Schultz compra a Django amb la promesa de deixar-lo en llibertat després 
capturar els brittle - morts o vius. ESTRENA

LA NOCHE MAS OSCURA

Estats Units. Thriller. De  Kathryn Bigelow. Amb Jessica Chastain, Idris 
Elba, Joel Edgerton, Mark Strong, Guy Pearce. A Zero Dark Thirty, Kathryn 
Bigelow i Mark Boal ens mostren amb precisió i detall com va ser la recerca 
i captura de Bin Laden, un procés que va mantenir en suspens durant una 
dècada a un grup d’agents de la CIA. Jessica Chastain interpreta Maya, 
una jove agent convençuda que aconseguirà trobar l’home més buscat 
fins i tot quan no té el suport dels seus superiors. ESTRENA

KURSAL 1 
LINCOLN (7 anys)
Dies 18-22-23-24    5:00/7:45/10:30

KURSAL 1
JACK RECAHER (16 anys)
Dies 19-20:  8:00/10:30

KURSAL 2
LINCOLN (7 anys)
Dies 19-20:                  5:00/7:45/10:30

KURSAL 2
JACK REACHER (16 anys)
Dies 18-22-23-24:  5:30/8:00/10:30

KURSAL 3
LOS MISERABLES (12 anys)
Dies 18-22-23-24:  6:00/10:30
Dies 19-20:   4:30/7:30/10:30

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

ATENEU IGUALADÍ 
Aquest divendres no hi ha sessió de Cineclub
Properament: BLANCANIEVES

CASAL 
RUBY SPARKS  (7 anys) 
Diumenge: 18:00
EN LA CASA (12 anys) Guanyadora de la 
Concha d’or del Festival de San Sebastian 
(estrena a la comarca)
Diumenge: 19:45

CINEMA RAVAL

1/ DJANGO (16 anys)
Dv.: 18:45/22:00
Ds.: 15:30/18:45/21:20
Dg.: 12:00/15:30/18:45/21:20
Dll. a Dj.: 17:30/20:45

2/EL HOBBIT 3D (7 anys)
Dg.: 11:30
2/ BLANCANIEVES (12 anys)
Ds. i Dg.: 15:30
Dll. a Dj.: 18:00
2/ EL HOBBIT (7 anys)
Dv. a Dg.: 17:30
Dll. a Dj.: 20:00
2/ LO IMPOSIBLE (12 anys)
Dv. a Dg..: 20:40
2/ EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS (12 anys)
Dv. a Dg.: 22:50

3/EL ORIGEN GUARDIANES (apta) 
Ds.: 15:45
Dg.: 11:50/15:45
3/LOS MISERABLES (7 anys)
Dv a Dg.: 19:00/22:15
Dll. a Dj: 17:45/20:50

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

5/LINCOLN (7 anys)
Dv.: 19:00/22:15
Ds.: 15:45/19:00/22:15
Dg.: 12:00/17:45/21:00
Dll. a Dj.: 17:35/20:30

6/ROMPE RALPH (apta)
Dv.: 17:50
Ds.: 15.35/17:50
Dg.: 12:10/15:35/17.50
6/EL CUERPO (12 anys)
Dv. a Dg.: 20:10/22:30
Dll. a Dj.: 19:30
6/ ARGO
Dll. a Dj.: 21:40
6/ GRUPO 7 (16 anys)
Dll. a Dj.: 17:40

7/NORMAN (7 anys)
Dv.: 17:40
Ds.: 15.40/17:40
Dg.: 12:15/15:40/17.40
7/VOLVER A NACER (16 anys)
Dv a Dg.: 19:40/22:20
Dll. a Dj: 18:30/21:20

8/ LA VIDA DE PI (7 anys)
Dg.: 11:40
8/ LA NOCHE MAS OSCURA
Dv.: 19:00/22:00
Ds. i Dg.: 16:00/19:00/22:00
Dll a Dj.: 17:30/20:45

EQUIPAMENTS PER A COMERÇ I HOSTALERIA

info@servimatica.cat www.servimatica.cat

C/. Sant Domènec, 12-14 - 08700 IGUALADA

SERVEI

TÈCNIC 

OFICIAL
REPARACIÓ

Programació i manteniment

CAIXES REGISTRADORES
TERMINALS PUNT DE VENDA (TPV)

Entorns Windows i Android
BALANCES

SANT MARTÍ DE TOUS

SANTA COLOMA DE QUERALT
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REIKI
En aquesta columna he 
parlat sovint de la neces-
sitat de fer un treball 
personal buscant en un 
mateix les capacitats i la 
pròpia fortalesa per supe-
rar el malestar. He parlat 
del “que”, però i el “com”?. 
Sovint, es necessita ajuda 
i eines concretes i efica-
ces. El Reiki és una d’elles.

Es tracta d’una tècnica 
cada cop més coneguda i 
acceptada a mesura que 
se’n comproven els seus 
efectes beneficiosos. En 
pot aprendre tothom i uti-
litzar-la en benefici propi 
o per ajudar a altres i cada 
cop son més els professio-
nals de la salut que la uti-
litzen com un complement 
per als seus tractaments 
o teràpies. Treballa amb 
la persona des d’una pers-
pectiva integradora; física 
psicològica i espiritual.

És apte per a tots els 
públics i no té efectes 
secundaris. Però per a fer 
aquest o qualsevol treball 
personal cal obrir la ment 
per entendre i acceptar 
altres formes de veure’s a 
un mateix i cal una forta 
voluntat per sortir del 
malestar tot i l’esforç que 
pot suposar.

Tot i que és una tècnica 
senzilla, aquí no hi ha 
prou espai per explicar-ne 
el funcionament. Per això 
recomano adreçar-se a 
algun centre o entitat on 
es practiqui. Jo només puc 
donar fe com a psicòloga 
del gran treball personal 
que he observat en moltes 
persones amb l’ajuda del 
Reiki.

Consells
de Glòria Fité

Psicòloga 
Col. núm. 10916

gloriapsi3@gmail.com
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Defuncions
EUGENIO MATIAS CORDERO
Edat : 73 anys 

ROSA BAS CASULLERAS
Edat : 84 anys

MONTSERRAT MARTINEZ GIME-
NEZ
Edat : 99 anys

PEPITA LLOPART SOLÉ
Edat : 83 anys

JOAN TUTUSAUS LLORACH
Edat : 76 anys

DANIEL MAYORGA LAYOS
Edat : 76 anys

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

Jaume Graells i Gabaldón
Els teus amics sempre et recordarem

Igualada, gener de 2013

17è. Aniversari de

Juliàn Rovira Brescó
que ens va deixar el dia 16 de gener del 2005

Aquells que l’hem estimat:
esposa Joana

i �lls Marisol i Paco,
Maite i Manel, David i Estéfania
Néts. Carles, Adrià i Manel, i la

resta de família sempre et recordarem.

Vilanova del Camí, gener de 2013

8è Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

En record de la seva memòria, el proper diumenge 20 
de gener se celebrarà, a les 8 del vespre, una missa a la 
parròquia de la Soledat.

Igualada, gener de 2013

17è. Aniversari de

2n. Aniversari de

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

Francesc Artieda Sabaté
El Club Futbol Montbui vol expressar el seu sinser condol 
per aquesta pèrdua i agrair la seva dedicació al futbol.
 

Santa Margarida de Montbui, gener 2013

ESGLÉSIA / LA VEU

La festa del Baptisme del Se-
nyor clou el cicle nadalenc, tot 
i que la tradició catalana per-
llonga la presència del pesse-
bre fins al dia 2 de febrer. Avui 
ens fixem de nou en sant Joan 
Baptista, que tanca l’Antic Tes-
tament i obre el Nou amb la 
presència pública de Jesús, 
que comença la seva predica-
ció. Una missió de Jesús con-
firmada pel cel: es fa visible 
l’Esperit Sant en forma de co-
lom i s’escolta la veu del Pare: 
Tu ets el meu Fill, l’estimat, el 
predilecte. Avui és un dia per a 
elevar la nostra mirada interior 
vers el cel, per a donar gràcies 
pel sagrament del baptisme, 

que ens ha donat una nova 
condició de fills. La filiació di-
vina és un pont que ens man-
té sempre units amb el Pare, 
gràcies a aquest sagrament 
estem irremeiablement vincu-
lats a Jesucrist, som fills en el 
Fill i posseïm una vida comple-
tament nova. Baptisme que és 
condició de possibilitat, llavor 
per a una vida santa que cal 
fer fructificar entrant en comu-
nió amb el Senyor, deixantse 
configurar per ell i així renovar 
la nostra vida sempre. 
Acabem aquestes festes que 
tenen l’objectiu, amb la prepa-
ració prèvia de l’Advent, per a 
despertar-nos de la nostra vida 
adormida i de la nostra tebior 

espiritual. 
Ara toca expressar cada dia, 
amb l’existència normal, allò 
que hem celebrat, viscut i assi-
milat en el cicle del naixement 
de nostre Senyor Jesucrist. El 
Fill de Déu s’ha fet home per-
què l’home arribi a ser fill de 
Déu.

El baptisme del Senyor

Ara toca expres-
sar cada dia, amb 
l’existència normal, 
allò que hem cele-
brat, viscut i assimilat 
aquests dies de Nadal



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.

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 ceba gran

3 tomaquets mitjans madurs
Pa sec (de 4 a 6 llesques grans)

100 grams avellanes torrades
1/2 got d’oli d’oliva

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 
19,50€ (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com

Sopa de pa sec
Elaboració
Pelarem la ceba i la tallarem molt menuda.
Agafarem una paella mitjana, hi tirarem l’oli i la posarem al foc,un cop l’oli estigui calent, hi tirarem la 
ceba i ho remenarem amb una cullera de fusta, per que tota la ceba ens quedi untada. Deixarem el foc 
baix per que es dori ben a poc a poc.
(Cal que la ceba quedi daurada, d’un color marronós clar, no bullida).
Un cop la ceba estigui daurada, agafarem els tomàquets , els tallarem per la meitat i amb l’ajuda d’un 
ratllador els ratllarem sobre la paella de la ceba i deixarem que es cogui a foc lent tot junt.
Un cop fet aquest sofregit, ho retirarem del foc i ho deixarem reposar apart.
En una olla mitjana posarem aigua (2 litres) i la posarem a bullir al foc. Un cop estigui bullint l’aigua hi 
tirarem les llesques de pa prèviament trencat a trossets petits i ho deixarem que bulli durant 5 minuts.
A part agafarem el morter i hi picarem les avellanes torrades , i les tirarem a l’olla, tot seguit hi tirarem 
també el sofregit de ceba i tomàquet, ho rectificarem de sal al gust i ho deixarem bullir durant 10 
minuts.
Un cop passat aquest temps, retirarem l’olla del foc i passarem tota aquesta sopa per un passa-purés i 
ja està a punt per servir-la
En cas de no tenir passa-purés sempre es pot passar pel túrmix dins de la mateixa olla i deixar la sopa 
ben fina.
Preparació: 30 minuts Cost: 3 euros
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PISCINA
JORBA

TANCAT PER VACANCES
Pla del Puig s/n . Jorba . Tel. 676 76 85 11
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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

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 maquina 
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 atención 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 a con-

sultar ofertes de treball: 
feinaactiva.gencat.cat

MECÀNIC/A AJUSTADOR/A DE PREMSA D’ESTAMPA-
CIÓ BIHLER-   BRUDERER 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. 

 ENGINYER/A TÈCNIC/A DE PROCESSOS PER ZONA 
PENEDÈS. 
- Enginyer/a tècnic/a/industrial, mecànica. 
- Coneixements d’automatismes, mecànics, neumàtica.
- Experiència en control/anàlisi de processos. 
- Experiència en procés continu. 
- Anglès nivell alt. 

 DEPENDENT/A PER BOTIGA DE MODA A IGUALADA. 
- Experiència mínima de dos anys com a responsable en botigues 
de roba. 
- Experiència en tancament de caixa diària, realització d’aparadors, 
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 manteni-
ment i  soldadura. 
- Treball per torns. 3 torns de 8 hores. Treballen 6 dies de 7 setma-
nals. 
- 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 experiència 
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’em-
presa ofereix ajut en - 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 mecànic 
ajustador. 
- Formació professional Grau Mig. 
- Vehicle propi. 
- Disponibilitat per fer torns.



NOVEDAD EN IGUALADA!!!
DOS BOMBONES QUE NO TE PUEDES PERDER!!!
nombre: PATRICIA CATALANA SEXY CON MUCHAS CURVAS
nombre: VERONICA BRASILEÑA ARDIENTE Y SENSUAL
EL MEDITERRÁNEO Y EL CARIBE A UNA LLAMADA!!!
PISO DE LUJO Y DISCRETO
1ª COPA GRATIS
HORARIO:DE 11.00 A00.00
SALIDAS
TLFS: 602-441-741
          634-789-479

Publicitat  DIVENDRES
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ASIÁTICAS - ORIENTALES - COREANAS
CHICAS NUEVAS

 JAPONESAS Y ORIENTALES
Nuevas chicas jóvenes

Máxima discreción
SALIDAS NUEVA CHICA
DE TAIWAN • MASAJES

Tel. 632 145 494
De 8 de la mañana a 12h. de la noche

Orientales
Jovenes y
guapas

Igualada
658 361 130

Masajes+
Comp.

Particular
24h. Copa Gratis

En Igualada por primera vez,dos chicas LESBICAS Y MONBOSAS...
Todos los servicios....
Tarifas anticrisis
Piso privado 
Maxima discreccion
Salidas a domicilio
DAS 09:00AL 00:00
Tlfs: 679349185-658494591



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

GRUP EMPRESARIAL 
EN EXPANSIÓ EN PROCÉS DE CREIXEMENT
SELECCIONA PERSONAL

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

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

INTERESSATS trucar i preguntar per coordinador:

649 859 358

Trabajar Desde Casa  
www.trabajarya.com 
Tel. 931 000 110

PER
PUBLICITAT

TEL. 93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

H o r o s c o p s
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F e l i c i t a c i ó
Anys i anys, per molts anys!

Avui és un dia molt important 
per a tu, Mar: fas 9 anys.

Moltes felicitats de part de tots els que 
t’estimem.

“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 i pocs resultats. Sort, 5.

BESSONS: Sempre pendent del telèfon o un mitja 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: Cuida’t 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 cor 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 cord. Sort, 7.

AQUARI: Et preocupen les 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 crisis. 
AMOR: Ofuscació emocional. Sort, 5.

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

Es busca responsable
 pel departament de comunicació 
per a una empresa de la comarca.

REQUISITS:
Llicenciatura de periodisme

Imprescindible català nivell C
Es requereix experiència.

Interessats feu arribar el correu a :
comercial628@gmail.com o c. Retir 40

NECESSITA QUE LI PORTIN LA

SEVA COMPTABILITAT?

646 979 466

ES LLOGUEN LOCALS 

COMERCIALS AL CENTRE 

D’IGUALADA

INTERESSATS TRUCAR A :

938 030 169



CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
Jaume Aymerich és un vete-
rinari que transmet serenitat 
als seus pacients... i també 
als seus propietaris. És 
copropietari de Veter Cen-
tre. Nascut a Òdena, no hi 
ha dubte que la vocació li va 
néixer a partir del contacte 
amb els animals domèstics 
de casa seva.
Com ell mateix diu, els ani-
mals domèstics ens ajuden 
en moltes coses.
La crisi fa que les persones 
es replantegin tenir animals 
domèstics?.
Fa que la despesa en animals 
domèstics baixi. Normalment 
el que fan les famílies és no 
comprar-ne de nous.
El pinso allarga la vida dels 
gossos i gats?.
Molt. Però no és només el 
pinso, sinó les vacunes, els 
tractaments, la cura. Estem 
veient malalties que abans 
no existien degudes a l’allar-
gament de l’edat.
Encara hi ha la moda dels 
animals exòtics?.
No creix però encara n’hi ha 
molts.
Complica la feina del veteri-
nari que hi hagi tanta varietat 
d’animals?.
Ens obliga a especialitzar-
nos molt més. Al nostre 
centre tenim personal molt 

preparat en animals exòtics. 
Els animals de sang freda 
tenen malalties diferents dels 
altres. Malgrat tenir un centre 
gran per poder atendre tot-
hom, nosaltres mantenim el 
servei personalitzat
Tenir una mascota, és cosa 
únicament de persones grans 
o de quitxalla?.
No. És una imatge que tenim 
potser perquè les mascotes 
fan companyia a les persones 
grans i agraden a la quitxalla. 
Hi ha parelles joves que també 
tenen mascotes a casa.
Quina seria la mascota adient 
per a la quitxalla?.
Abans de comprar-li un gos a 
la quitxalla, cal informar-se del 
caràcter de cada raça. L’infant 
hi ha de poder interactuar.
A l’Anoia quina cura hem de 
tenir amb els gats i gossos?.
Les vacunes i la prevenció de 
la leishmània. Arran la crisi no 
es vacunen tant els gossos i 
tornen a aparèixer malalties 
que no veiem. Si el gos el 
traiem al camp, cal prevenir 
puces i paparres. 
Revesteix perill per a l’infant la 
llepada del gos?.
Si està vacunat i no pateix de 
la boca, no revesteix perill, 
però és millor que no llepi.
Quin seria el gos ideal per 
tenir a l’Anoia?.
Millor que no tingui el pèl llarg 

i que tampoc sigui un gos 
d’alta muntanya perquè passa  
molta calor. Millor gossos de 
pèl curt. Un gos que sempre 
ha anat molt bé és el pastor 
alemany. Si hi ha quitxalla 
millor gossos o gats que siguin 
carinyosos i alegres.
Quin seria el gos tradicional 
de Catalunya?.
Només tenim una raça: el 
gos d’atura català. És un gos 
pastor i a vegades pot portar 
algun conflicte de caràcter. No 
seria el més adient per a un pis 
perquè és un gos inquiet. Tra-
dicionalment els gossos habi-
tuals a Catalunya han estat els 
caçadors i perdiguers.
Gos comprat o adoptat?.
Un criador t’ensenyarà els 
pares i et donarà garantia. Si 

Tothom té obligacions formals 
amb les que complir. També 
els ajuntaments. I alguns de 
la comarca sistemàticament 
incompleixen la de presentant 
llurs comptes a la Sindicatura. 
És trist que els ajuntaments no 
donin exemple. Però encara ho 
és més tenir organismes super-
visors que ningú sap per què 
serveixen. No passa res si els 
comptes no es presenten, ni que 
hi hagi dèficits que legalment 
no es podrien haver contret, 
ni fer servir societats pantalla 
per anar més enllà del que la 
llei permet. Es prefereix pujar 
els impostos i seguir igual. Però 
quan es demana responsabili-
tat hauria de ser per a tothom. 
No només als ciutadans. També 
a qui administra el comú, els 
que disposen dels diners de 
tots, i per aquells que sembla 
que només tenen amics a acon-
tentar. I això és especialment 
greu quan hi ha algun d’aquests 
ajuntaments de l’Anoia que es 
signifiquen per tenir un dels 
ratis de funcionari per habitant 
més alts de Catalunya. Si no fan 
les seves obligacions legals, en 
que ocupen el temps? Mereixen 
el que estan cobrant?. Hi ha qui 
reclama iradament, que és ací 
on s’han de posar les tisores i 
no a les escoles i hospitals. I els 
alcaldes què fan?

n’adoptes un milloraràs la 
situació de les protectores. A 
més són gossos que donen 
molt i t’estalvies l’etapa de 
cadell. 
Tenir un cavall seria un gran 
goig per a qualsevol jove.
És la millor afecció que pot 
tenir un jove. Un cavall l’has 
de tenir a una hípica o en 
una casa de pagès. Per sort 
les hípiques de l’Anoia no 
són cares. 
Té animals a casa seva?.
Tinc gos, conill, peix i ocell. 
Els tres primers comprats i 
el quart adoptat.
És car tenir un animal?.
Costa diners, però amb una 
bona prevenció no és car.
Molts veterinaris tenen cura 
de la sanitat pública?.
En els nostres estudis hi ha 
l’especialització, però els 
metges i els farmacèutics 
també ho poden ser.
Les femelles han de fer tot el 
seu cicle i fer-les criar?.
En absolut. Molt sovint és 
millor esterilitzar les feme-
lles abans del primer zel. De 
fet, està prohibit fer criar els 
gossos a cases particulars.
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