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 Tot i això, mai s'havien destinat tants diners a l'àmbit social com succeirà en el 2013.  El govern CiU-ERC  també 
destinarà un 16% del pressupost municipal a tornar crèdits, per poder reduir l'enorme deute que es va trobar.

L'Ajuntament d'Igualada gastarà cinc vegades 
més en personal que en l'àmbit social

El fenomen dels “Informer” provoca 
l’alerta a instituts de l’Anoia

Alguns dels missatges no ofensius que han aparegut a “El informer de Igualada”, un dels que ja han aparegut a la comarca, plens de xafarderies, sobretot als IES, com al Pere Vives d’Igualada.
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3,3 milions d'euros per combatre la pobresa, 16 milions per pagar 425 treballadors
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Aquesta setmana s’ha viscut al Parlament una 
sessió de gran importància. Es tractava de 
votar on rau la sobirania del poble. Per uns, 
radica en el poble català i pels altres, només 
hi veuen l’espanyola. Dos bàndols ben diferen-
ciats que ha acabat en 85 vots pel sí al poble 
català, 41, només per l’espanyol, 2 abstenci-
ons de la CUP, que han manifestat un sí con-
dicionat, 5 absentats del PSC, per no acceptar 
el posicionament del seu partit, i dos malalts 
del PP que no han estat presents. Per tant els 
dos terços dels vots emesos, i el 63% del vot 
de la Cambra. 
Mentre es debatia amb molta tensió, aplaudi-
ments, abandonaments de l’hemicicle i altres 
manifestacions gestuals, en altres indrets de 
l’estat aquest posicionament s’ha rebut amb 
el to agressiu que darrerament s’ha anat im-
posant. Des les xirigotes carnavalesques de 
Cadis, a les acalorades controvèrsies dels 
“opinadors invitats” a alguns mitjans, que ma-
joritàriament es dedicaven a encendre el foc i 
a agitar els ànims.
Desgraciadament, malgrat la importància his-
tòrica de la votació, la majoria de la gent s’ho  
mira amb una certa reticència. Massa soroll i 
escarafalls per un procés que ha de ser seriós 
i raonat. Grinyola sentir a representants del po-
ble que denuncien que “tot s’ha portat amb el 
cul” i altres que exigeixen la intervenció decidi-
da de les “autoritats” espanyoles, aplicant una 
legalitat que des de Catalunya mai es podrà 
canviar. 
Falta la sensibilitat per escoltar, per cercar 
una solució dels que democràticament i amb 
educació demanen que s’acabin els maltracta-
ments, l’espoli i les vexacions. Que demanen 
viure en llibertat i conviure expressant lliure-
ment el que són sense tenir que avergonyir-
se per parlar una llengua i tenir accent català 
quan en parlen d’altres. De gent que no vol ser 
més, però tampoc menys, quan van pel món. 
D’aquells que demanen que els deixin fer les 
infraestructures que els falten i que no els di-
guin que els les donen, quan les paguen amb 
els seus diners. Un poble és sobirà, perquè els 
seus individus són lliures i fan servir la demo-
cràcia per governar-se. Aquest és un procés 
que demana rigor, tacte i paciència. No hi ha 
insolidaritat quan es discuteixen plantejaments 
econòmics que són injustos, sinó una deman-
da de respecte individual i col·lectiu. 
Quan s’està en una societat on només hi ha 
crits i amenaces, s’arriba als enfrontaments de 
sempre. Només cal recordar la reflexió de Mi-
guel de Unamuno sobre els espanyols:  “Som 
d’un poble ensenyat a fugir de la veritat, a 
transigir amb la injustícia i a suportar l’opressió. 
Si ensopegueu amb un mentider, crideu-li a la 
cara: mentider! Si ho feu amb algú que roba, 
crideu-li: lladre! Si es trobeu amb aquells que 
diuen bajanades i els qui escolten amb la boca 
oberta, digueu-los: estúpids! Perquè si seguim 
permetent aquest espoli, si seguim permetent 
que ens governin en totes les institucions i 
administracions els mediocres i els corruptes, 
mai assolirem el dret de dir-nos ciutadans”. I ja 
és hora que el poble pugui expressar-se sense 
tants intermediaris en una tema tan important. 

Sobirania

Declaració de Sobirania
Joan Herrera, Artur Mas i Oriol Junqueras representen aquesta 
setmana el pas endavant del Parlament de Catalunya -i de la 
majoria del poble català- per a fer possible la garantia del dret a 
decidir el futur del país i, si cap, l’assoliment de l’Estat propi en 
el futur. En molts llocs de l’Anoia es va celebrar l’acord de CiU, 
ERC i ICV-EUiA, amb el suport parcial de les CUP. 

María Victoria Álvarez Martín va ser citada pel jutge 
Pablo Ruiz de la secció tercera de l’Audiència Nacional 
per clarificar les acusacions que va fer contra Jordi Pu-
jol Ferrusola -la seva exparella- i la família de l’expre-
sident de la Generalitat. El jutge, que ja va ser forçat a 
prendre-li declaració, diu que amb això no es pot fer 
una instrucció legal seriosa i demana al fiscal que li 
proposi els següents passos.

Tot ve d’una declaració feta davant de la unitat de de-
linqüència econòmica i fiscal de la Policía Nacional 
que la va fer anar a Madrid i de la que es va fer ressò 
el diari “El Mundo”. També hi havia un advocat que 
tothom relaciona amb l’empresari De la Rosa, con-
demnat i empresonat per diferents delictes, però que 
curiosament no figura en la documentació.

També el sindicat “Manos Limpias” ha interposat de-
núncia davant el Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) contra diferents membres de la família 
Pujol per presumptes delictes contra la hisenda públi-
ca. 

Oriol Pujol demana que s’aclareixin els rumors que 
parlen de la seva implicació en el cas ITV de la que tant 
es parla però que cap jutge ni l’ha imputat i ni tan sols 
cridat a declarar. Des del mes de setembre a la família 
Pujol se li ha girat feina.

A Luís Bárcenas, extresorer del PP, se li van trobar 
22 milions d’euros en comptes a Suïssa. Malgrat les 
evidències, tothom se sent sorprès. 

Esperanza Aguirre, que ara treballa per Seeliger i 
Conde, empresa de selecció d’alts directius, diu que 
s’ha d’evitar la corrupció. A Guadalajara també ho di-
uen.

Maurici Lucena, portaveu del PSC diu que posar a la 
declaració que “Catalunya és subjecte polític i jurídic 
sobirà” pot dificultar la negociació amb l’Estat. “Pel bé 
de la negociació, convé no “cabrejar” l’altra part amb 
què t’has d’asseure, i si col·lisiona amb la Constitució 
espanyola no és la millor manera d’establir negociaci-
ons”. Sembla que no sàpiga que ja fa dies que estan 
treballant per aturar el procés.

Només cal escoltar a Alícia Sánchez Camacho, “Si 
Duran vol s’acaba el procés secessionista”.

Però Antoni Duran i Lleida ha dit que CiU defensa 
l’estat propi dins el context europeu, aclarint que “estat 
propi no vol dir necessàriament la independència”. I ha 
afegit: “Quan he dit jo que no estigui a favor de l’estat 
propi? És tan difícil assolir la independència com l’es-
tat confederat. Calen majories àmplies, negociar amb 
l’Estat i que la UE reconegui el procés”.

Joan Herrera, secretari general d’ICV-EUiA, ha recla-
mat la creació d’un front comú a Madrid de totes les 
forces catalanes que estan a favor del dret a decidir. 
Vol que “hi hagi un plantejament unitari” d’actuació al 
Congrés dels Diputats i que es defineixi un “calendari 
conjunt” per donar més legitimitat a les actuacions i de-
cisions que s’adoptin a Catalunya. 

Alguns es preocupen del gir que ha fet “La Vanguar-
dia”. Semblava que anava a favor del dret a decidir i 
ara proliferen els articles en contra. De bona tinta se 
sap que el rei va trucar al comte de Godó i li va recor-
dar les obligacions del títol nobiliari.

No s’adonen que en aquest país, l’independentisme 
ha esdevingut la força social majoritària sense haver 
tingut gairebé mai cap grup mediàtic a favor, o millor 
dit,  tenint-los, fins fa quatre dies, tots en contra.

Però tot plegat es redueix a si Catalunya té o no el dret 
a decidir. El resultat a favor o no de la independència 
serà el que surti del que el poble voti. Ara es parla d’ai-
xò i no de que els nostres interlocutors estiguin més 
o menys contents. En una negociació important ningú 
està confortable. 

Alguns voldrien el “consens” com el que hi va haver 
per redactar l’Estatut i tothom sap com va acabar. 

Artur Mas, president de la Generalitat, ha afirmat que 
l’Estat espanyol “no donen alternativa. Van a sac i ja 
t’espavilaràs” També ha criticat l’estratègia de l’execu-
tiu de Rajoy que està portant Catalunya a “una situa-
ció t’asfixia financera, sense donar cap alternativa” i a 
més exigint que es “compleixi l’objectiu de dèficit que 
és més difícil que el que té el propi Estat”.

Espanya també es suma a l’operació militar a Mali. El 
nostre exèrcit ja és a Afganistan, El Golf i al Líban. En 
lloc de retallar despeses en aquest capítol augmenten.
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Es diu, es comenta...

Editorial

El personatge de la setmana
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De la primera sessió de la desena legislatura del 
Parlament de Catalunya he deduït que alguns 
dels actuals dirigents politics, no tenen talla per 
representar al poble de Catalunya. D’entrada 
trobo insòlit que 41 diputats que cobren dels 
impostos dels catalans, es neguin a acceptar 
el caràcter sobirà del poble de Catalunya. Si no 
tenim dret a decidir, què hi fan ells representant-
nos i cobrant més de 4.000 euros cada mes per 
fer-ho?
Algunes de les coses que es varen dir i algunes 
actituds que es varen veure són impròpies d’un 
representant de la voluntat popular.
Per exemple, a sant de què Pere Navarro sacrifi-
ca la sobirania de Catalunya per no perjudicar la 
carrera de Carme Chacón? O per què un mem-
bre de la Mesa marxa de la sessió abans que la 
presidenta la doni per acabada? Penso que són 
dues actituds poc respectuoses amb el poble de 
Catalunya que és, al capdavall, el que els paga 
el sou cada mes.
El sistema de partits fa anys que està en fallida 
i, més que una solució, és part del problema del 
país. La crisi entre Unió i CDC el dia abans de 
la votació n’és una mostra. Una altra és el deix 
autoritari de Pere Navarro envers qualsevol veu 
discrepant... als interessos de Carme Chacón, 
que li mou els fils des de Madrid. 
Tot plegat fa que hagin passat nou legislatures 
al Parlament de Catalunya sense que tinguem 
una llei electoral pròpia o que siguin els partits 
els que decideixen els senadors de designació 
autonòmica. És d’esperar que igual que uns par-
tits s’han renovat de persones i d’idees, també 
el conjunt dels partits facin la necessària reno-
vació interna que ens estalviï a tots plegats el 
lamentable espectacle de veure la cara de Pere 
Navarro quan Camacho i Rivera li donaven la 
benvinguda “al cantó de la democràcia consti-
tucional”. Alguns dels polítics actuals no tindrien 
lloc en una nació sobirana.
Dimecres Catalunya va donar un pas endavant 
imprescindible. 
Al Parlament de Catalunya, 87 dels 135 diputats 
són favorables al dret a decidir i aquesta és una 
veritat inqüestionable, es digui el que es digui 
des de Madrid o des de Catalunya estant. Ara 
però tots els catalans tenim un altre repte: ampli-
ar tant com sigui possible el nombre de sobira-
nistes perquè el dia que es faci la consulta sobre 
la independència de Catalunya, el resultat sigui 
el que ens mereixem. Aquell dia no ens serviran 
de res els trencaments interns dels partits ni els 
si crítics. Aquell dia s’ha d’assolir una victòria in-
qüestionable i demostrativa de la voluntat real 
de Catalunya d’esdevenir un nou estat d’Europa.
El Parlament de Catalunya ha donat un altre 
pas. Cal seguir empenyent com vàrem fer, amb 
èxit, l’Onze de Setembre.

Seguir avançant

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Indults i corrupció
En els inicis de la humanitat els individus es van 
organitzar socialment per defensar-se d’un entorn 
hostil. Eren poca cosa enmig d’una natura plena de 
perills que els amenaçaven i que sols amb inteŀligèn-
cia podien superar. Van distribuir-se les tasques de 
forma que cadascú aportés el que millor se li donava 
i això compensés l’esforç i feina que rebia dels al-
tres. Però aviat uns van veure que la seva tasca els 
donava poder sobre els altres i se’n van aprofitar. 
Així apareixen els esclaus, els serfs i els senyors, 
que eren qui tenien les armes i per això decidien so-
bre béns, idees i famílies. I malgrat els anys i les re-
volucions encara en queden moltes reminiscències.
Massa governants no estan per servir el poble, sinó 
que s’han acostumat a viure a la seva esquena. Cre-
uen que tot és seu i s’afanyen a viure manegant les 
lleis. I quan no en tenen prou amb els ingressos que 
obtenen legalment, es valen de la seva posició per 
afavorir la corrupció. Un comportament al qual tot-
hom s’acostuma, però que beneficia molt més als 
poderosos. I són molts els que s’hi han ficat, que 
s’escandalitzen quan es destapa algun cas que 
afecta als altres. Com el ciclista Lance Amstrong ho 
neguen tot i presumeixen d’honradesa.  Fins i tot po-
sen plets -i els guanyen- perquè ho fan “tan bé” que 
no se’ls pot atrapar. I quan ja sembla que estan atra-
pats, quasi sempre troben algú que fa de cap d’es-
quila. Tothom diu voler combatre la corrupció, que 
atribueixen a un mal funcionament del sistema de 
finançament dels partits polítics. Però no és aquesta 
la causa. És que la majoria de la gent no en té mai 
prou. 
Perquè no són diners per al partit, sinó per a les 
persones. Costa entendre com tants es fan tan rics 
amb els sous que diuen cobrar. Sobta veure el tren 
de vida de gent que declaren no tenir patrimoni. És 
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incomprensible que no els descobreixin. I no ho fan 
perquè el sistema no vol. I per això segueixen les 
comissions, regals, condonacions de deutes, partici-
pacions en els beneficis, etc. I els ciutadans sempre 
ens preguntem a canvi de què. I no tenen resposta, 
perquè tots neguen haver fet o rebut favors. Tots di-
uen ser íntegres. Però hom sospita que no ho són. 
Que tenen persones que els porten els diners quan 
els els demanen. I no han de preguntar d’on els han 
tret. 
I els encarregats de fer les lleis, d’aprovar els pres-
supostos i de gestionar els diners públics -teòrica-
ment d’una manera clara i transparent- no afronten 
el problema ni volen resoldre’l. Tots diuen voler rege-
nerar la vida política. Però a l’hora de la veritat ningú 
està disposat a fer-ho. És una ofensa sentir dir que 
“no li tremolarà la mà” a qui té tot el poder de l’estat 
i veure què costa aclarir tants casos de corrupció. I 
és molt frustrant adonar-se que, si alguna vegada 
s’arriba a una condemna, apareguin els indults que 
deixen ben clar que els “servidors” del poder sempre 
tenen aixopluc. Alguns els justifiquen dient que és 
una prerrogativa del govern, quan aquesta Constitu-
ció -tan adaptable als interessos de qui mana- la té 
reservada al rei. Així més de 200 jutges han signat 
un manifest  on es queixen “contra l’indult com frau”. 
Diuen que “molts d’aquests són impropis d’un siste-
ma democràtic de dret, il·legítim i èticament inassu-
mible”. Però segueixen aprofitant-se’n polítics, alcal-
des, regidors, banquers, mossos d’esquadra i fins i 
tot interns que complien condemna en altres països.
I no podem dir que el món és així, perquè el món 
som nosaltres. I quan hi ha coses indecents s’ha de 
plantar cara. I quan n’hi ha moltes, massa, posar-se 
a treballar i exigir als nostres representants transpa-
rència, honestedat i voluntat de servei.



04
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
25 de gener de 2013

LOTTO 6/49
· Dissabte 19/01/2013

8-23-25-26-30-35
Complementari: 3
Reintegrament: 0

· Dimecres 23/01/2013
11-13-28-37-38-47
Complementari: 25
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 17                  069  
· Divendres 18           188
· Dissabte 19        043
· Diumenge 20           931
· Dilluns 21                245
· Dimarts 22         080
· Dimecres 23        008

ONCE
· Dijous 17              59004
· Divendres 18       22106
· Dissabte 19    23099
· Diumenge 20       79064
· Dilluns 21             37418
· Dimarts 22    43289
· Dimecres 23    17823

· Dijous 17   1-23-30-41-43-49   C: 10  R: 8
· Dissabte 19   5-8-25-34-37-44  C: 1   R: 6

· Diumenge 20   5-16-32-39-53  Núm. clau: 2 

· Dimarts 22   1-10-44-45-48  Estrellas: 1/4

GENER
25: Bretanió; Elvira. 
26: Timoteu; Titus; Paula; Robert, Alberic.
27: Àngela Mèrici; Vitalià; Emeri; Julià.
28: Tomàs d’Aquino; Flavià; Tirs; Leònides.  
29: Pere Nolasc; Valeri; Sulpici Seve.
30: Martina; Adelelm; Jacinta de Mariscotti 
31: Joan Bosco; Marcel·la,

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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.

Agraïment
•• COMISSIÓ CAVALCADA DE REIS

La Comissió Organitzadora de la 
Cavalcada dels Reis d’Igualada vol 
agrair a l’Ajuntament de la ciutat, als 
ciutadans i a totes les persones que 
fan possible la Festa, als comerços i 
empreses, a les entitats, públiques i 
privades, i als mitjans de comunicació, 
la cooperació rebuda i l’entusiasme 
mostrat en el decurs de tots els actes 
que han conformat la Festa de Reis 
2012-2013. Mercès a tots aquesta ce-
lebració ha sigut novament un èxit, per 
la qual cosa volem compartir-ho amb 
vosaltres. Moltes gràcies a tots!

Josefa Casals i Prat, sen-
zillesa i humanitat
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ 

És llastimós que persones amb aquesta 
identitat ens deixin. Ella va haver de patir 
els horrors de la guerra i de la postguer-
ra que li va servir de cuirassa per aturar, 
al llarg de la seva vida, la major part dels 
cops morals que et donen a mida que 
vas passant anys. Estava envoltada de 
senzillesa, trobar-la i parlar amb la Pe-
peta era un plaer ja que la seva parla et 
relaxava i no tenia res a amagar. Va en-
trar per jove a Cal Sampere, una família 
pagesa que fabricava vi d’anomenada, 
allà va trobar el caliu que necessitava i 

que en aquells temps era una sort. Mare 
de dos fills: en Joan i la Rosa, que li van 
donar tres néts. Als fills els inculcà la 
seva honestedat i gran amor i als néts 
tota l’estima i il·lusió de la bona àvia. 
Havien treballat juntes amb la meva 
mare, dues grans treballadores d’aque-
lles que el treball el portaven a la sang, 
la qual cosa feia que mai se’ls rovelles-
sin els cargols. Quan la meva mare ar-
ribava a casa, si havia marxat un mica 
preocupada tornava nova, doncs la Pe-
peta l’havia atemperat. 
En els darrers anys de la seva vida ella 
passava bona part del dia asseguda 
darrera la finestra que donava al car-
rer Major dels Hostalets de Pierola, un 

carrer que transitant-lo de cara a Mont-
serrat dóna al front de l’estisoreta de 
la muntanya de Montserrat, una gran 
idea dels constructors d’aquell temps, 
Gairebé cada dia ens saludàvem, a la 
que passava jo li aixecava el braç, ella 
ja m’esperava, potser ara això ja no es 
porta però, els que som d’aquell temps 
li donem molt de valor. Cal afegir que va 
estar sempre molt ben cuidada i envolta-
da d’aquell amor que ella inculcà a fills, 
néts i besnéts. Gràcies Pepeta.

FE D’ERRADES: A l’entrevista de la 
contraportada de la setmana passada 
Jaume Aymerich  en realitat té tres ani-
mals adoptats i un de comprat.

Dia 25: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 26: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 27: BAUSILI/ Born, 23
Dia 28: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 29: PILAR/ Av. Mestre Montaner 26
Dia 30: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 31: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58

cartes al director

RAFAEL MOYA

Igualada, Detroit
En moltes ocasions, la societat americana ha estat pi-
onera en molts aspectes importants de la humanitat. 
Si observem retalls de la societat de qualsevol època 
en els Estats Units veiem, sens dubte, un avançament 
del futur per a la resta del món. Un bon exemple és 
la tecnologia imperant en els anys cinquanta als Es-
tats Units: la televisió, el comandament a distància, el 
telèfon, els ordinadors i els electrodomèstics. Era un 
viu retrat del que seria Europa vint anys després. I no 
només pel que fa a la tecnologia sinó també a aspec-
tes bàsics de la societat com l’educació, la cultura o 
l’economia. Per il·lustrar aquesta idea em remeto a dos 
exemples. El primer, és el llibre Revolutionary Road de 
Richard Yates, del qual Sam Mendes va fer una molt 
bona adaptació cinematogràfica amb Kate Winslet i 
Leonardo di Caprio. Tracta d’un matrimoni perfecte, 
jove amb dos fills, que viuen en una casa perfecta en 
un país perfecte (USA). El marit té una feina mediocre 
d’oficinista que detesta, però que li permet tenir un bon 
cotxe i una bona casa, en un bon barri, ella té cura de 
la llar i dels seus fills, però amb la gran frustració de 
fracassar en la seves il·lusions de ser actriu. S’adonen 
que estan immersos en una societat buida, falsa, con-
sumista, hipòcrita fins a la medul·la, on les il·lusions i la 
llibertat personal són trepitjades a canvi d’un fals be-

nestar representat per possessions i relacions superfi-
cials. Tots són iguals, tots consumidors, tot perfecte. I 
tot això passa en els anys cinquanta! en plena ebullició 
de l’American way. Us sona? La societat dels anys cin-
quanta americana és idèntica a l’actual, com a mínim a 
la de fa cinc anys, abans de la crisi.
En un segon exemple haurem d’esperar uns anys per 
comprovar si el retrat premonitori es compleix. Es trac-
ta del documental Rèquiem per Detroit del cineasta 
Julian Temple que fa uns dies va emetre TV3. Als anys 
quaranta, Detroit era la quarta ciutat més gran i prospe-
ra dels Estats Units i bressol de les tres grans marques 
automobilístiques: Ford, General Motors, i Chrysler. 
Li deien Motor City. Doncs bé, actualment degut a la 
crisi, Detroit té l’aspecte d’un cementiri apocalíptic. Ac-
tualment el 48% dels nens de Detroit viuen per sota 
del llindar de la pobresa, gairebé la meitat dels adults 
són analfabets i l’atur afecta al 33% de la població. El 
centre de la ciutat amb les seves botigues, cinemes, 
restaurants i centres comercials ha desaparegut, no hi 
ha res. Les autopistes estan buides i abandonades, no 
hi ha il·luminació als carrers. I la natura s’ha apoderat 
de la ciutat; cases i edificis abandonats han estat en-
vaïts per la vegetació, arbres que s’obren pas entre les 
runes de la que va ser la ciutat pionera de la industria-

lització i la civilització occidental.
Però, el més sorprenent és que també, entre les runes 
d’aquest cementiri sorgeixen nous sistemes econò-
mics basats en l’agricultura urbana de subsistència, en 
l’intercanvi i en la col·laboració ciutadana.
Veient el documental hom te la sensació d’assistir a 
una premonició del que podrien ser les nostres ciutats 
d’aquí a vint o trenta anys. Igual que la hipòcrita socie-
tat actual és similar a la dels anys cinquanta que ja ens 
mostrava Revolutionary Road.
A Europa hi ha moltes ciutats o zones postindustrials 
com Detroit que han abandonat l’activitat principal que 
les van fer riques, com ara el tèxtil o la construcció. Ciu-
tats en les quals comencem a veure indicis negatius 
semblants als de Detroit: Abandonament del centre 
de la ciutat, naus industrials abandonades, emigració 
dels joves, augment de l’atur, augment de la insegu-
retat ciutadana i fins i tot els horts urbans no com a 
oci sinó com a subsistència. Òbviament ni Barcelona,   
i menys Igualada són Detroit, però podem entreveure 
el nostre futur postindustrial, no solament negatiu sinó 
també esperançador respecte a la recuperació de la 
il·lusió, la llibertat personal i el cooperativisme davant 
l’alienació consumista d’una societat capitalista com la 
de Revolutionary Road.
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Qui més qui menys va estar al cas de la emissió 
del tradicional discurs nadalenc de l’exòtic i galant 
Joan Carles I d’Espanya. No gaires dies més tard 
el mateix monarca tornava a la càrrega amb una 
mena d’entrevista a TVE que feia ruboritzar als 
que no pateixen d’anencefàlia congènita o als que 
per evolució han superat la fase d’homo erectus 
i la substància grisa emmagatzema coneixement, 
experiència, socialització i saviesa més que nici-
esa. La cirereta per arrodonir el pastís la trobà-
vem per Reis veient les imatges de la verbalment 
sorprenent casta i oligarquia militar i política espa-
nyola fent testicular la pasqua i primària la jorna-
da. Celebració banal on les màximes esquadres 
armades, i alguna que altre inculta autoritat, eixu-
guen penes, agror i tuf de boca amb un generós 
vermut a càrrec... de retallar en benestar social. 
Tot plegat fa enrojolar als 
homònims d’una Europa 
demòcrata que ha estat 
guardonada amb el Nobel 
de la pau, que tampoc no 
acaba d’entendre tanta 
festeta i xerrameca ame-
naçadora i d’enaltiment a 
l’armament. A Catalunya, 
en canvi, la diada del 6 de 
gener és d’il·lusió innocent 
i on les famílies, entau-
lades i mudades, l’única 
corona que celebren és la 
del tortell i l’única baba que 
eixuguen és la de la cana-
lla encantada amb els mà-
gics regals que venen de 
matinada, joguines que no 
són tancs, pistoles, metra-
lletes, ni’l psicòpata joguet 
de gal·eta.
Cap dels dies les reials i militars paraules res van 
aportar al diàleg i a la cohesió, ans al contrari, 
s’entomen ofensives i despectives. La trempada 
Casa segueix sense demanar ni perdó per l’ocu-
pació i violació del Principat de Catalunya, ni pen-
sa moure un dit, ni que sigui el petit,  perquè cessi 
l’insòlit i wertgonyant assetjament a mort contra 
la llengua i la cultura catalanes. Sort en tenim de 
nacions veïnes, com el Principat d’Andorra, amb 
qui més que amants, som germans, som de sang. 
Andorra, estat independent i lliure, que ha fet en-
trar de ple dret la llengua catalana a l’organització 
de les Nacions Unides mentre què aquí el superb 
regne ni tan sols en democràcia ha estat capaç 
d’oficialitzar -en reciprocitat per la penetració idio-
màtica fora de domini propi- l’idioma català en tot 
el territori espanyol, ni sap explicar la veritat del 
plurilingüisme d’aquest blasmat estat a Brussel-
les i al món. Una Europa que cada dia es lleva i es 
demana si Espanya és realment una democràcia o 
un estat border liner, una fantasia, una fantasma-
da o una mentida. 
I un dels fets que indica el grau de malícia, mala 
fe i esquizofrènia que gasten per palau, ha estat 
que per primer cop el Rei ha posat amb el retrat 
de Felip Vè al seu darrera. Un decorat davant cà-
mera que va ser triat –no ho dubteu- com a arma 
per a ferir; per a ferir sentiment i particularment 
fer escarn a la nació catalana. Sublim efecte de la 
màxima institució quina mala llet honora qui ho va 
pensar. Assessor FP –efa pe de formació professi-
onal- que no ha passat desapercebut al moviment 
cultural, intel·lectual i independentista dels Països 
Catalans. Provocació gratuïta i pròpia de dements 

Pertorbat Felip
MANEL RAMONEDA ·    

que no fa altra cosa que a 300 anys vista no ens 
oblidem dels nostres militars defensors i patriotes 
que foren martiritzat i executats de manera infa-
mant per ordre del pertorbat Felip V: general Jo-
sep Moragues, capitans Jaume Roca, Pau Macip, 
... presents! per ells, amb ells i en ells i amb tots 
aquells que van patir la derrota, l’exili, la depura-
ció, la persecució, la presó, la dispersió per terres 
estranyes i la sostracció del seu honor, patrimoni 
i dignitat. El rei Joan Carles I ens va oferir en clar 
pla el seu ascendent dinàstic, sapastre i primat, 
sota quina mirada i presencia jeu i s’inspira avui ell 
i sembla ser que tota la cort i el funcionarial Madrid 
acomodat en el sublim delit de recaptar -saquejar- 
els nostres impostos per mantenir-ho tot unit i a 
dit. Ens van mostrar per televisió el mateix dement 
que va manar cremar sencera Xàtiva -ordre de 

sang i foc que exposaré en un altre moment quin 
en fou el motiu real per esborrar del mapa l’impor-
tant, règia, noble i papal ciutat valenciana i que no 
va ser per la heroica resistència al malvat Borbó 
dels seus habitants, com tothom creu-, el mateix 
tarumba que va fer substituir les Constitucions 
nacionals d’Aragó, València, Catalunya i Mallor-
ca, per Decrets de Nova Planta, prova irrefutable 
de ser veritables Lleis d’ocupació, incorporació i 
assimilació. Em fa somriure que m’expliquin que 
eliminar una nació competent i una cultura preemi-
nent sigui una guerra de successió. Quadre d’un 
maleït i malnat, militars de temps passats, polítics 
casposos i discursos escrits amb bilis negra i ex-
pressats amb halitosi crònica, parlen per si sols: 
som davant un foll producte fruit i caprici d’una di-
nastia personal, tutelada avui com al segle XVIII 
per l’exercit i a cavall d’una majoria demogràfica 
altament desinformada i colpista.
En el context internacional i per evitar aquests 
abusos d’estats pirata, dedicats diàriament a es-
poliar i a viure a costa dels territoris sotmesos, les 
Nacions Unides garanteixen el dret d’autodetermi-
nació, d’accés o recuperació de la sobirania, a tot 
poble, nació o comunitat que així ho manifesti i ho 
desitgi. El retrat de Felip Vè, cap per amunt o cap 
per avall, ens anima a mantenir viu el record de la 
conquesta i l’intent manifest i continuat de genoci-
di cultural. No cal dir que davant del televisor que 
ens mostrà junts Felip V i Joan Carles I, renovem 
el compromís de mantenir-nos “fidels per sempre 
més al servei d’aquest poble”. Gràcies, noi, nosal-
tres també en tenim d’avantpassats i, amb diferèn-
cia, orgullosos del seu llegat.

Un amic que viatja molt sovint a Madrid  per 
motius de feina, em comentava no fa gaire que 
allà ja tenen coll avall que tard o d’hora Catalu-
nya serà independent. Que el govern farà tots 
els possibles per impedir-ho, però que si no-
saltres ho sabem portar bé, no hi haurà qui ho 
aturi. I creuen que no s’aturarà. Mentre m’ho 
explicava, jo pensava que tant de bo nosaltres 
ho tinguéssim tan clar. 
Per primera vegada en molts anys ens prenen 
seriosament. Fins no fa gaire, quan algú parla-
va d’indepèndència somreien sorneguerament 
com aquell que riu les gracietes d’un infant en-
tremaliat però inofensiu. O directament, titlla-
ven els independentistes de terroristes i com a 
tals eren tractats. Recordem la famosa Opera-
ció Garzón amb motiu dels Jocs Olímpics. 
Què ha passat, doncs? Per què, de manera tan 
ràpida, els catalans hem passat de ser “em-
prenyats” a voler trencar definitivament amb 
l’estat? De raons n’hi ha moltes: espoli fiscal, 
incompliment de promeses, campanyes en 
contra, atacs a la llengua, amenaces... Però 
crec que hi ha un fet que va ser definitiu: la re-
tallada de l’Estatut. Aquesta era l’última opor-
tunitat d’encaix de Catalunya amb Espanya. 
La seva posterior aplicació, ofegant qualsevol 
intent de poder ser nosaltres mateixos, ha obert 
els ulls a molta gent. 
La independència ha passat de ser una utopia 
a una realitat assolible. Només falta creure-hi. 

I com que s’han adonat que som molts els que 
hi creiem, encara que ho neguin o ho dissimu-
lin a Madrid ens tenen por. Si no fos així, no hi 
farien referència tan sovint les més altes auto-
ritats polítiques espanyoles. Des de tots els es-
taments, amb paraules més o menys educades 
o gruixudes, s’han adonat que aquesta vegada 
no era un joc, que anàvem seriosament. Per 
això, jugaran a la puta i la Ramoneta; amb una 
mà oferiran diàleg, mentre amb l’altra amaga-
ran el bastó. 
No podem caure en l’error de fer-los cas. Com 
es diu popularment, els catalans -i perdoneu 
l’expressió- ja “en tenim el cul pelat” de que 
ens prenguin el pèl. La seva por ha passat a 
ser la nostra força. Sabem que podem i ens en 
sortirem. Sortirem d’un estat que ens ha ofe-
gat fins a límits insostenibles i sortirem de la 
crisi amb els nostres propis recursos. Els pri-
mers temps seran durs, cal tenir-ho molt clar. 
Amb la independència no entrarem al Paradís 
de flors i violes. Però amb els nostres recursos, 
els que generem amb el nostre treball, posa-
rem fi a tants anys d’esclavatge. El poble n’ha 
pres consciència. Aquesta és la nostra força i 
per això ens tenen por.

La seva por, la 
nostra força

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

La seva por ha passat a ser 
la nostra força. Sabem que 
podem i ens en sortirem. 
Sortirem d’un estat que ens ha 
ofegat fins a límits insosteni-
bles i sortirem de la crisi amb 
els nostres propis recursos. El 
poble ja n’ha pres consciència
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada apro-
varà la setmana vinent un 
pressupost per aquest any 
2013 de 45,5 milions d’euros. 
Dimarts, l’alcalde Marc Cas-
tells (CiU), Joan Torras (ERC) 
i el regidor d’Hisenda Jordi 
Segura (CiU) van presentar 
als mitjans de comunicació 
les línies bàsiques del pres-
supost municipal, que, com ja 
és habitual en el darrers anys, 
tornarà ser molt auster, però, 
a diferència dels anteriors, tin-
drà una xifra rècord d’inversió 
en assumptes de caire social, 
donada la situació de crisi que 
vivim. 
Castells va voler justificar la 
presentació del pressupost 
municipal ja començat l’any 
-l’Entesa per Igualada sempre 
l’aprovava molt abans d’aca-
bar l’any anterior- “perquè ens 
ajuda a fer-lo millor, tenim gai-
rebé tancats els números de 
l’any passat, i més informació 
del govern estatal”. El pressu-
post 2013 ve marcat “per una 
aposta social ineludible de fer 
costat als més necessitats en 
època de crisi, de seguir redu-
int l’important deute que acu-
mula l’Ajuntament i d’estimular 
la nostra economia”. 

Combat contra el deute
Els números municipals del 
2013 són, en gran part, des-
tinats “a combatre l’hiperen-
deutament. Ens gastarem 5,6 
milions a retornar als bancs, 
i 1,8 milions d’interessos, el 
que, en total, suposa el 16% 
del pressupost. Estem fent un 
esforç titànic, estem pagant 
una festa que no hem gaudit”, 
va dir l’alcalde, qui va repetir 
que l’objectiu és reduir 20 mi-
lions d’euros de deute munici-
pal en aquest mandat. “És una 
ambició sana”, va dir Castells.
L’any 2011, aquest deute con-
solidat arribava 48,4 milions 
d’euros i l’any 2012, fruit del 
rigorós pla d’ajust adoptat pel 
consistori en la seva gestió 
econòmica, s’ha tancat provi-
sionalment amb una xifra de 
46,5 milions d’euros.  
L’alcalde recorda que “el deu-
te que vam heretar l’any 2011, 
quan vam accedir al govern 
de la ciutat, era una vaixell 
a la deriva molt carregat que 
mica en mica estem aconse-
guint redreçar amb esforç”. 
En aquest sentit, destaca que 
“gràcies al pla d’ajust adoptat 

L’Ajuntament gastarà més diners que mai a l’àmbit 
social, però cinc vegades més en personal

Jordi Segura, Marc Castells i Joan Torras, durant la presentació del pressupost municipal.

per aquest Ajuntament des de 
l’any 2012, no només hem es-
tabilitzat i començat a reduir 
el deute sinó que les entitats 
financeres ens demostren, per 
exemple amb la renovació de 
les pòlisses de crèdit, que es-
tan recuperant la confiança en 
aquesta institució”. 
La previsió és no només bai-
xar del llindar dels 41 milions 
aquest exercici sinó intensifi-
car aquest esforç l’any 2014 i 
reduir el deute fins als 35 mili-
ons d’euros.  
Castells afegeix que “en tres 
anys hauríem alleugerit sensi-
blement la motxilla i això ens 
permetria respirar molt millor 
i poder destinar recursos ja 
no només a seguir tornant el 
que devem sinó a invertir en la 
ciutat i els seus ciutadans, la 
nostra veritable obligació”. 
Tot i això, hi ha despeses que 
continuen essent sagnants per 
una empresa -l’Ajuntament 
i els seus organismes depe-
nents- que té 425 treballadors, 
esdevenint la més important 
d’Igualada, juntament amb 
l’Hospital. Això suposa 16,2 
milions d’euros en despeses 
de personal, i això que “hi ha 
30 llocs de treball menys que 
l’any passat”, deia l’alcalde a 
la premsa.
Les “retallades” de l’Ajunta-
ment d’Igualada han afectat, 
per exemple, a les empreses 
municipals creades en el seu 
dia per l’Entesa. El 2008 te-
nien un pressupost de 13 mi-
lions d’euros, que s’han vist 
reduïts a 1,5 milions després 
de l’eliminació de la majoria 
d’elles. “Hem hagut de posar-
hi sentit comú”. D’altra banda, 
l’increment de l’IVA aprovat 
pel govern del PP a Espanya 
provocarà un augment de les 

despeses en 400.000 euros.

Més diners que mai 
per a l’àmbit social
Pel que fa a l’àmbit social, el 
govern municipal hi destinarà 
més de 3,3 milions d’euros, 
una quantitat inèdita fins ara. 
En aquest apartat, s’ha fixat 
com a prioritat continuar el 
desplegament i reforçar en-
cara més el Pacte Social per 
Igualada, el conjunt de mesu-
res engegat la passada tardor 
per a fer costat a les famílies 
que més noten els efectes de 
la crisi. 
Per aquest motiu, durant els 
propers mesos s’hi destina-
ran més de 280.000 euros, al 
costat dels quals cal contem-
plar els 40.000 ja destinats el 
2012. Es preveu, per exem-
ple, engegar des de Serveis 
Socials un banc d’intercanvi 
d’articles de la llar, horts soci-
als a la zona del Rec, reforçar 
el banc de queviures o conti-
nuar les bonificacions socials 
per obres menors i el suport 
en la mediació per deutes de 
l’habitatge. Joan Torras defen-
sa que “el vessant social ha 
de ser, avui més que mai, una 
prioritat per qualsevol ajun-
tament, som conscients del 
nostre deure i en aquesta línia 

hem treballat”.  

Poques inversions sense 
endeutar l’Ajuntament
Pel que fa a les inversions, que 
enguany arribaran als 1,8 mili-
ons d’euros, destaquen pro-
jectes com el centre 4D Health 
de simulació en l’àmbit de la 
salut o la futura Escola d’En-
ginyeria d’Igualada. Castells 
explica que es tracta d’inver-
sions vitals per a impulsar la 
ciutat i que “fem sense endeu-
tar més l’Ajuntament, gràcies 
a recursos propis i recursos 
d’altres institucions, però sen-
se accedir a noves operacions 
de crèdit”. Afegeix, a més, que 
“totes les inversions que tira-
rem endavant tenen un sentit, 
tenen una motivació al darre-
re, que és bàsicament l’estí-
mul de la nostra economia, 
perquè, no ho podem oblidar, 

el millor ajut social que podem 
donar és activitat i llocs de tre-
ball”. Castells recorda que el 
govern treballa en cinc eixos 
de reactivació econòmica, en 
els àmbits de la indústria de la 
pell, el comerç, la innovació en 
salut, les TIC i la recuperació 
del tèxtil. 
En aquest apartat de les in-
versions es contemplen també 
accions per a fer més eficaç 
l’Administració i per a millorar 
diferents aspectes de la ciutat, 
com noves zones blanques 
d’aparcament, un manteni-
ment molt necessari en instal-
lacions com el complex espor-
tiu de Les Comes, el mercat 
de La Masuca o el complex 
esportiu del Molí Nou, l’arran-
jament i millora de l’accessibi-
litat en diferents punts d’Igua-
lada, un pla de manteniment 
centrat en el polígon de Les 
Comes o un procés de millo-
ra de l’atenció ciutadana de 
l’Ajuntament. També es crea-
ran 50 horts urbans a la zona 
del Rec.
També hi haurà millores en 
l’enllumenat exterior. L’Ajun-
tament ja ha rebut ofertes de 
tres empreses que s’han com-
promès a invertir mig milió 
d’euros en millorar la iŀlumina-
ció dels carrers.

Esports i cultura, els 
que més “reben”
Marc Castells va voler posar 
molt èmfasi en deixar clar que 
“som els que més hem treba-
llat en captar diners en sub-
vencions d’altres administra-
cions”, tot i que va reconèixer 
“tenir una decepció molt gran” 
en veure com el govern del 
PP havia optat per no ajudar 
al projecte del 4D Health. Els 
departaments d’Esports i Cul-
tura són els que més han patit 
les “retallades” del govern mu-
nicipal, i també s’ha reduït un 
25% en cooperació internaci-
onal.

De 2,5 milions a 300.000 eu-
ros en llicències d’activitats
Pel que fa als ingressos, 
l’Ajuntament ha fet un esforç 
per a fer-los els més reals pos-
sibles. Per exemple, s’havien 
arribat a cobrar 2,5 milions 
d’euros en llicències d’activi-
tats, i aquest any a prou feines 
s’arribarà als 300.000 euros. 
L’Ajuntament també ha de 
rebre 8 milions d’euros (dels 
45,5 del total) provinents de 
Madrid.  

Igualada

Les inversions 
d’aquest any 
pujaran 1,8 milions, 
amb més zones 
blanques 
d’aparcament i un pla 
de millora del polígon 
de les Comes
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Igualada va viure divendres 
una mobilització de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAH) per evitar un des-
nonament, que va consistir en 
l’ocupació de la sucursal del 
Banco Popular al carrer de 
Sant Jordi. El temor del des-
nonament afecta a una família 
amb un nen petit, els pares del 
qual estan tots dos en atur, i 
deuen l’hipoteca a l’esmenta-
da entitat financera. Malgrat 
els intents per arribar a un 
acord per renegociar el deu-

Els membres de la plataforma van omplir de papers l’interior del banc. Foto: PAH

Mobilització de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
al Banc Popular per evitar un desnonament

te, no hi ha hagut cap avanç, 
i la PAH els ha donat el seu 
suport.
Unes 40 persones es van con-
centrar davant de la seu del 
Banc Popular al carrer Sant 
Jordi. Membres de la PAH i de 
la família afectada es van en-
trevistar amb el director de la 
sucursal.
Els manifestants van ocupar 
l’interior de la sucursal i van 
clavar enganxines i cartells a 
l’exterior de l’edifici. L’any pas-
sat, es van produir 500 desno-
naments a l’Anoia.

En un comunicat, la PAH ex-
plica que l’acció es va fer “des-
près de cinc visites anteriors, i 
de gaire be dos anys d’intent 
de negociacions amb el Banco 
Popular”. 
Segons la PAH “hem estat gai-

re be dos anys negociant amb 
el banc perquè al final ens di-
guin que no accepten dacions, 
han estat jugant amb nosal-
tres, amb el company i la seva 
família, vam aconseguir una 
resposta fent pressió i aconse-

guirem una solució favorable 
per nosaltres fent accions com 
les d’aquest divendres; tenen 
una setmana, si no tornarem, 
paraula de PAH”.

TERMINI PER A SOL·LICITAR UNA REDUCCIÓ EN LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

D’acord amb l’ordenança reguladora de la taxa per a la recollida d’escombraries de 2013, el departa-
ment d’ Acció Social  i Promoció Personal procedirà a l’anotació de les persones que sol·licitin acollir-se 
a una reducció en la taxa per a recollida d’escombraries, des del dia 1 �ns al 28 de febrer, de dilluns a 
divendres en l’horari de 9 del matí �ns a la 1 del migdia.

Podran sol·licitar una reducció de la taxa per a recollida d’escombraries totes aquelles persones que 
siguin majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viudetat, invalidesa absoluta o permanent 
o bene�ciaris d’una PNC, i que no siguin propietaris de béns immobles, excepte, si és el cas, l’habitatge 
– i el pàrquing vinculat- per al qual es demana la boni�cació. Totes les persones que constin empadro-
nades en el domicili pel qual se sol·licita l’exempció també hauran de complir aquests requisits. 
S’exceptua el cas en què qui convisqui i no acompleixi aquestes condicions siguin �lls menors de 16 
anys o tutelats. Les  condicions econòmiques per tenir dret a la boni�cació de la taxa d’escombraries 
són les següents:

1.- Tindran una reducció del 99% de la taxa els col·lectius següents:

1.1.- L'habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors al salari mínim 
interprofessional.
1.2.- L'habitatge amb dos residents, els ingressos conjunts dels quals siguin iguals o inferiors a l'1,5 del 
salari mínim interprofessional.
1.3.- L'habitatge amb més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 1,65 vegades al 
salari mínim interprofessional.

2.- Tindran una reducció del 50 % de la taxa els col· lectius següents:

2.1.- L’habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors a l’1,5 del salari 
mínim interprofessional.
2.2.- L’habitatge amb dos residents, els ingressos conjunts dels quals siguin iguals o inferiors a 2 
vegades el salari mínim interprofessional.
2.3.- L’habitatge amb més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2,25 vegades al 
salari mínim interprofessional.

Per a més informació, podeu dirigir-vos al departament d’ Acció Social i Promoció Personal, carrer de 
Santa Maria, 10 baixos, o consultar la pàgina web de l’Ajuntament: www.igualada.cat

L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa

Igualada, gener de 2013

Ajuntament d'Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimecres, 16 de ge-
ner, i en el marc del programa 
Què a-Prens? de prevenció 
del consum de drogues, Igua-
lada va exercir de ciutat am-
fitriona de la 4a Trobada de 
Tècnics de la Xarxa Perifèrics, 
que va tenir com a tema mo-
nogràfic la Prevenció en l’oci 
nocturn. 
Aquesta trobada va permetre 
reunir a l’Espai Cívic Centre 
un total de trenta-sis profes-
sionals de tot Catalunya, amb 
l’objectiu de conèixer i ana-
litzar algunes de les experi-
ències que s’estan duent al 
territori. Es van presentar els 
següents projectes: Nits de 
Qualitat (Generalitat de Cata-
lunya), SOM.NIT (Creu Roja), 
Energy Control (Associació 
Benestar i Desenvolupament), 
Komando NITS Q de Tarra-
gona i ARSU Festa de Reus. 
Posteriorment, es va dur a 
terme una taula rodona entre 
tots els tècnics per a comentar 
aquests projectes i per a inter-
canviar informació sobre altres 
experiències locals que poden 
ajudar a millorar l’aplicació de 
noves estratègies per fer front 
a la problemàtica que el con-
sum de drogues pot ocasionar 
en els contexts de festa i d’oci 
nocturn. Finalment, i per con-
cloure aquesta trobada, es va 
redactar un petit document en 

Tècnics de tot el país parlen 
a Igualada de la prevenció 
de drogues en l’oci nocturn

el que es recullen les fortale-
ses i debilitats que presenten 
els diferents programes i pro-
jectes preventius. 
El programa Què a-Prens?, 
impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada i el Consell Comar-
cal de l’Anoia, forma part de 
la Xarxa Perifèrics, una xarxa 
d’ens locals i entitats que tre-
ballen per la promoció de la 
salut i la prevenció en l’àmbit 
de les drogues, que es reuneix 
periòdicament per compartir 
experiències i reflexionar da-
vant aspectes nous de la reali-
tat de les drogues i els patrons 
de consum.  
Dins d’aquest programa i con-
juntament amb altres agents 
del territori es preveu engegar 
aquest any 2013 el projecte 
Nits de Qualitat i, d’aquesta 
manera, dur a terme actuaci-
ons concretes de prevenció 
en els diferents espais d’oci 
i festes de la comarca. Des 
de l’Ajuntament d’Igualada es 
convida totes aquelles empre-
ses d’oci (pubs, discoteques, 
locals de festa) que estiguin 
interessades a participar-hi 
que contactin amb el tècnic 
Xavier Vaquero a info@que-
aprens.org o al 654 939 702. 
Aquesta invitació també es 
fa extensiva a les entitats lú-
diques i festives, així com a 
qualsevol persona que tingui 
ganes de col·laborar-hi. 
 

La trobada va tenir lloc recentment a Igualada.
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La Festa dels Tres Tombs 
d’Igualada va tornar a ser un 
èxit de participació de cavalls, 
carros, genets i públic a ves-
sar en els carrers del recor-
regut. Malgrat els temors de 
mal temps, el cert és que diu-
menge al matí la climatologia 
va jugar un bon favor a l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada 
i la jornada va transcórrer amb 
total normalitat.

232 cavalls i 74 carros
Com sempre, els Tres Tombs 
van animar gent de tot el país 
a desplaçar-se a Igualada. 
L’organització ha explicat que 
hi van participar 232 cavalls 
i 74 carros i carruatges. Això 
significa un augment respecte 
l’anterior edició, ja que llavors 
hi van participar 208 cavalls i 
68 carros. Les xifres, doncs, 
donen encara més moral a 
l’Antic Gremi de cara a futures 
edicions, i la festa igualadina 
es consolida com la més im-
portant del país, per sobre de 
la principal “competència”, els 
Tres Tombs de Vilanova i la 
Geltrú.

18.800 espectadors
L’organització també va comp-
tar -tenen un peculiar siste-
ma estudiat de fa temps per 
mesurar les persones que hi 
caben a les voreres dels car-
rers del recorregut- un total 
de 18.800 espectadors. Tam-
bé es coneix que almenys 9 
autocars d’agències de viat-
ges van triar els Tres Tombs 
d’Igualada com a excursió per 
fer diumenge passat.
Des de l’Antic Gremi expli-
quen que “enguany, com a no-
vetat i gràcies a l’entusiasme 
de diferents socis del gremi, 
s’ha pogut recuperar el carro 
de botes i veure’l en el pas-
sant. La junta volem agraïr a 
totes les persones que amb 
constància i treball ajuden a 
que, un any més, la festa hagi 
estat tant lluïda”. 

Demà, ball de socis
Demà dissabte, 26 de gener a 
les 10:30 de la nit hi haurà el 
ball de socis al Teatre de l’Ate-
neu Igualadí amenitzat per 
l’orquestra Quartz. A la mitja 
part hi haurà una exhibició de 
balls de saló a càrrec de “Mar-
cos i Antònia”. Seguidament, 
es sortejarà uns tortells als 
socis assistents al ball, genti-
lesa de pastisseries Bon Tast, 
Closa, Fidel Serra i Pla. 
Diumenge 27 de gener l’Antic 
Gremi de Traginers d’Iguala-
da participarà als Tres Tombs 
d’Esparreguera.

Els tinents d’alcalde Jordi Segura i Joan Torras, portant la Bandera Petita, i Pere Argelich i Carles, portador de la Bandera Gran.

Gairebé 19.000 persones van omplir els carrers 
en la Festa dels Tres Tombs d’Igualada

La Pubilla Sandra Domènech i les Dames d’Honor, Núria Riba i Carme Alonso, i l’alcalde Marc Castells, amb el cap de l’oposició Jordi Riba, durant el recorregut.

La festa, com sempre, va ser molt participada, i la gent va omplir les voreres de tots els carrers del recorregut. Fotos: A.I.

Els Heralds de Reus van donar més color a l’inici de la comitiva.El carro de les botes de vi era tota una novetat.
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Unes 200 persones es van 
reunir dimecres al vespre 
davant l’Ajuntament d’Igua-
lada per mostrar el seu su-
port i celebrar la Declaració 
de Sobirania (veure pàgina 
7) aprovada el mateix dia pel 
Parlament de Catalunya. L’al-
calde Marc Castells (CiU) i el 
portaveu d’ERC, Joan Torras, 
van participar en la concentra-
ció, acompanyats del portaveu 
d’Igualada per la Independèn-
cia, Francesc Ricart. 
Actes similars es van reprodu-
ir en altres llocs de la comar-
ca, davant dels ajuntaments 
dels municipis.

El PSC d’Igualada tampoc 
està amb Navarro
La votació del PSC -en con-
tra- al Parlament tampoc ha 
agradat gens ni mica als re-
gidors socialistes de l’Ajunta-
ment d’Igualada, que ahir van 
fer públic un comunicat en el 
que mostren el seu vot a favor, 
és a dir, contradient la postu-
ra oficial del partit socialista. 
És evident que la fractura del 
PSC a nivell nacional és cada 
vegada més gran.
En una declaració oficial, els 
cinc regidors de l’Ajuntament 
afirmen que “volem mostrar 
el nostre posicionament a fa-
vor del sí en la votació sobre 
la declaració del dret a decidir 
que s’ha dut a terme al Parla-
ment de Catalunya i el nostre 
suport i suport als diputats i 

Concentració, dimecres al vespre, a la plaça de l’Ajuntament.

Els cinc regidors del 
PSC a l’Ajuntament 
d’Igualada diuen 
que haurien votat a 
favor del “SÍ” 
a la votació del 
Parlament

Dos centenars de persones es concentren a Igualada 
per celebrar la Declaració de Sobirania

les diputades socialistes que 
defensen el vot afirmatiu i els 
que finalment s’han abstingut 
de votar”.
Els regidors igualadins afir-
men que “som conscients” 
que la proposta aprovada 
“no compleix al 100% amb 
les expectatives i la voluntat 
del PSC”, però tot i això “cre-
iem que és necessari que en 
aquests moments totes les 
forces democràtiques que es-
tem a favor del dret a decidir 
ens mantinguem unides”.
Els regidors diuen en la de-
claració que “el PSC som un 
partit que defensem i volem 
una Espanya autènticament 
federal, això suposa que Ca-
talunya i Espanya han de 
relacionar-se des d’una po-
sició d’igual a igual, i des de 
la voluntat pròpia i única de 
Catalunya d’establir aquestes 
relacions federals amb l’estat 
Espanyol (que evidentment 
també hi ha d’estar d’acord). I 
per a què aquesta relació sigui 
realment d’igual a igual, Cata-
lunya ha de ser sobirana per 
escollir (la seva ciutadania) el 

seu futur. Els i les socialistes 
volem ser lliures i sobirans per 
fer un estat plurinacional i una 
nova constitució basada en el 
respecte a la diversitat, a les 
cultures, a les llengües”.
Finalment, els regidors igua-
ladins del PSC afageixen que 
“estem a favor del dret a de-
cidir del poble de Catalunya, 
a favor de la consulta demo-
cràtica, a favor de la llibertat. A 
favor de la sobirania del poble 
català per fer i ser un estat lliu-
re associat, un estat lliure, un 
estat independent, o el que la 
ciutadania de Catalunya, de la 
nostra nació, esculli democrà-
ticament”.

joves d’un 
determinat àmbit territorial, els/les tutors/res han de ser personal propi o contractat ad 
hoc per 
al programa. 

                                                                                             
                                                                                 
   

 
CONVOCATÒRIA DE 3 PLACES DE TUTORS/ES D’ORIENTACIÓ  

PER AL PROJECTE JOVES PER A L’OCUPACIÓ 
 
Plaça Convocada: 3 tutors/es orientadors 
Classificació: Tècnic B. 
Contracte Laboral: Obra i Servei vinculat a subvenció. 
Jornada: Sencera 
 
Funció a desenvolupar pels tutors/es orientadors:  
La seva funció serà dissenyar un itinerari individualitzat, acordat amb la persona 
jove, d’adquisició de competències clau, formació professionalitzadora i 
d’experiència professional en empreses, en funció del seu perfil, dels sectors 
productius i de les empreses del territori i la coordinació i gestió tècnica del projecte 
 
Requisits mínims:   

- Diplomatura en l’àmbit social o en el seu defecte, en altres matèries però 
amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes 
similars 

-   Nivell C de català    
-   Art. 56 Llei 7/2007 EBEP 

Es valorarà: 
- Experiència laboral en el treball amb persones joves. 
- Coneixement socioeconòmic de la comarca 
- Experiència laboral en orientació, inserció, formació i prospecció empresarial 
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se 
- Capacitat de treball en equip 
- Currículum i entrevista personal 
- En el cas del coordinador, es valorarà experiència en gestió i coordinació de 

projectes ocupacionals. 
 

El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es 
realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta 
convocatòria. 
El procediment de selecció serà: 
-Fase 1: prova de coneixement del català, en el cas de no presentar el certificat de 
Nivell C 
-Fase 2: supòsit pràctic per escrit (puntuació mínima a assolir és de 5 punts per 
passar a la tercera fase) 
-Fase 3: Valoració de mèrits cv i entrevista personal 
 
Termini per entrega de currículums: fins el 25 de gener de 2013 al 8 de febrer 
de 2013 
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a 
divendres de 09h a 13h.) 
Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons social Europeu, d’acord amb el Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “joves per l’ocupació”, regulat 
per l’Ordre EMO/293/2012. 
Programa finançat a càrrec de fons provinents de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
                                              

 
 

   

Trobada a Carme, dimecres al vespre.

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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Injustes, inconstitucionals, dis-
criminatòries i ineficaces. Així 
es van definir les taxes judici-
als recentment introduïdes pel 
govern espanyol, durant l’acte 
que el PSC va organitzar el 
passat dijous a Igualada. Prop 
d’una trentena d’assistents, 
molts d’ells advocats, van es-
coltar els arguments i explica-
cions de Josep Lluís Cots, De-
legat a Igualada de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, i Jordi Pedret, diputat al 
Congrés de Diputats del 1986 
al 2011 i advocat.
Cots va fer un petit repàs his-
tòric de les taxes judicials a 
Espanya, suprimides el 1986 i 
reintroduïdes el 2002 en part i 
a finals del 2012 en un ampli 
conjunt d’accions judicials. Va 
destacar que en aquest últim 
cas, hi ha un clam unànime de 
tots els operadors jurídics (jut-
ges, procuradors, advocats,...) 
en contra d’aquestes taxes i 
mostra del mateix és la protes-
ta realitzada al desembre del 
2012. Cots va destacar que 
les taxes afecten el dret a la 
tutela judicial efectiva (el dret 

Jordi Pedret, Josep Lluís Cots i Carles Cuerva, durant l’acte.

ERC organitza un 
cicle de xerrades amb 
el títol “Diàlegs per un 
nou país”

El PSC organitza un acte per explicar com ens 
afectaran les noves taxes judicials

ERC Igualada organitza un 
cicle de xerrades que amb el 
títol “Diàlegs per un nou país” 
vol obrir un debat sobre dife-
rents temes que com a nació 
que som afecten al conjunt de 
la societat. El cicle s’obre amb 
una xerrada sobre esports a 
càrrec de Quim Pastor, Secre-
tari general de la Federació 
Catalana de Patinatge, i Fran-
cesc Serra, representant de la 
Plataforma Pro Seleccions Es-
portives Catalanes, per parlar 
del camí recorregut, moment 
actual i futur immediat del pa-
tinatge sobre patins i l’esport 
català en general. 
Aquesta primera xerrada es 
realitzarà el dijous dia 31 de 
gener, a les 20h, a la Sala 
d’actes de l’Espai Cívic Cen-
tre, i és oberta a tothom. 
“Diàlegs per un nou país” es 
veurà completat per tres xer-
rades més sobre àmbits tals 
com la pagesia, a càrrec de 
Pep Riera, natura i territori, a 
càrrec de Martí Boada i cul-
tura, a càrrec d’Àlex Gorina. 
Oportunament s’informarà de 
la resta de xerrades.

de tothom a posar una deman-
da), consagrant una justícia 
per rics i una per a pobres. A 
més, a Catalunya hi havia un 
greuge comparatiu a l’haver 
duplicitat de taxes judicials, tot 
i que des del 16 de gener ja 
no es paguen per suspensió 
cautelar del Tribunal Consti-
tucional. Cots va fer esment, 
com anècdota, del fet que la 
llei indica que si el pagament 
de taxes es fa per via telemà-
tica hi ha un descompte, però 
es dóna la circumstància que 
no hi ha els mitjans electrònics 
disponibles per poder aquest 
tipus de gestions.
Seguidament Jordi Pedret va 

fer un anàlisi polític i de fons 
de la reforma judicial i les ta-
xes judicials. Pedret va afirmar 
que les noves taxes judicials 
fan trontollar els conceptes 
constitucionals, afirmant que 
és clarament inconstitucional 
ja que el mateix preàmbul de 
la llei diu que la taxa grava 
l’exercici de la potestat juris-
diccional, fet que és incons-
titucional ja que infringeix un 
dels principis del nostre estat 
de dret que és l’accés a la jus-
tícia; va afegir que la llei diu 
que les taxes són per finançar 
la justícia gratuïta, quan les 
taxes que es paguin van al 
tresor de l’estat, no són finalis-

tes, per tant és fals el que diu 
la llei. Pedret va afirmar que 
s’ha passat de la “tutela judici-
al efectiva” a la “tutela judicial 
en efectiu”, situant el ciutadà 
com “abusador” del servei de 
la Justícia, com si hagués uti-
litzat la justícia per sobre de 
les seves possibilitats. Va co-
mentar que s’havien judicialit-
zat moltes coses, quan en una 
part important de conflictes 
socials es podrien utilitzar mit-
jans alternatius per resoldre’ls 
com és el cas de la mediació. 
Al torn de paraules els assis-
tents van reflexionar sobre la 
privatització encoberta de la 
justícia, passant de ser usuaris 
de la justícia a ser clients. Les 
taxes també tindran impacte 
en el sector dels advocats, 
que hauran de reduir costos 
per poder ser competitius. Es 
va posar en evidència que, de 
similar manera a l’euro per re-
cepta, el ciutadà acaba pagant 
dues vegades pel mateix, fet 
que no és legal. Els ponents 
van comentar que a nivell in-
ternacional poden existir taxes 
però no tant elevades ni gene-
ralitzades com aquí.

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç i la Confede-
ració de Comerç de Catalunya 
han programat per als comer-
ciants una jornada de forma-
ció. Es tracta de Curs de Tèc-
niques i Idees Innovadores a 
l’Atenció al Client, que es farà 
el dimarts, dia 19 de febrer 
amb l’horari de 09:30 a 16:00 
hores (total de 6 hores). La jor-
nada, a més a més,  inclou el 
coffe  break i el dinar. 
El contingut del curs és molt 

Igualada Comerç farà un curs de 
tècniques d’innovació en atenció al client

ampli i es tractaràn els temes 
com: Actitus Positives per a 
l’Atenció al Clien/ Tècniques 
de presentació del preu/ Les 
objeccions de compra i el seu 
tractament/ Idees per a pro-
mocionar les vendes del seu 
establiment/ Tècnica A.I.D.A. 
De venda activa/ L’Atenció al 
client amb psicología emocio-
nal.
El curs és totalment subvenci-
onat a través de bonificació de 
la quota a la Seguretat Social.

El lloc on s’impartirà la jorna-
da és a l‘Hotel Ciutat d’Iguala-
da, Passeig Verdaguer, 167. 
Les places son limitades i es 
reservaran per rigorós ordre 
d’inscripció. La data límit d’ins-
cripcions és el 12 de febrer!!!
Per  a més  informació i  ins-
cripcions, cal adreçar-se al 
local d’Igualada Comerç al 
carrer de La Torre, 5, trucar al 
telèfon 938 051 419 o enviar 
un e-mail a info@igualadaco-
merc.cat . 

Ahir, primera nevada de l’any a l’Anoia

Ahir es va registrar la primera 
nevada de l’any a l’Anoia. La 
fotografia de l’Albert Borràs, 
responsable de l’observatori 

de Pujalt, ens permet veure 
com la neu va enfarinar l’Alta 
Anoia.
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El Saló de Nuvis i Celebra-
cions arribarà aquest any a 
la seva 13a edició, amb una 
bona presència d’expositors 
i amb el retorn de les desfila-
des com a principal novetat. 
El Saló es farà els dies 2 i 3 
de febrer, al recinte de Cal 
Carner, amb entrada lliure. Hi 
seran presents 68 expositors 
que ocuparan 3.500 metres 
quadrats.
El president de Fira d’Iguala-
da, Pere Carles, va explicar 
que “en altres poblacions s’ha 
prescindit d’aquesta fira, i en 
canvi aquí hem pogut conti-
nuar gaudint d’ella. Segueix 
la tònica de bona participa-
ció, aquesta sera la segona 
ocasió en què hi haurà més 
expositors. Dels 71 estands i 
68 expositors, el 64% són de 
l’Anoia. 
“El món firal i la innovació són 
dos conceptes que van sem-
pre junts. En aquest saló sem-
pre s’han introduït novetats, i 
aquest any també serà així”. 
Efectivament, l’estilista Susan-
na Maldonado s’encarregarà 
de coordinar les desfilades, 
que tornen al Saló Nuvis. Re-
centment es va fer un càsting 
al Teatre de l’Aurora per trobar 
els participants en aquestes 
desfilades, en les que es po-
drà veure roba de nuvi i núvia, 
d’acompanyants, i també de 
nens. Maldonado explicava 
que “al càsting hi van assistir 

Alex Castillo.

El Saló de Nuvis i Celebracions 
manté un bon nivell de participació

En la darrera reunió de la Pla-
taforma per una Escola Públi-
ca i de Qualitat de l’Anoia, es 
va proposar d’organitzat una 
trobada de les AMPES amb el 
president de la FAPAC, Alex 
Castillo, per tal de comentar i 
debatre els efectes que tenen 
i tindran en les escoles públi-
ques les retallades del govern 
de la Generalitat i la nova llei 
d’educació (LOMCE) que està 
impulsant el ministre Wert.
Aquesta trobada es durà a 
terme dimecres 30 de gener 
a 2/4 de 8 del vespre a la bi-
blioteca de l’escola Gabriel 
Castellà. 
Estar ben informats sempre 
és important, però en aquests 
moments resulta encara més 
imprescindible per tal de de-
fensar la pèrdua de drets bà-
sics com l’educació i la pèrdua 
de qualitat que ens fa retroce-
dir força anys enrere.
Hi sou convidats les juntes de 
les associacions de pares i 
mares i podeu fer extensiva la 
convocatòria a qualsevol famí-
lia associada.

Dimecres, reunió 
de les AMPES de es 
escoles públiques 
de l’Anoia amb el 
president de la FAPAC

Fruit de l’acord entre el Con-
sell Comarcal de l’Anoia i 
l’Agència Catalana del Con-
sum (ACC), l’Oficina Comar-
cal d’Informació al Consumi-
dor del  Consell Comarcal de 
l’Anoia tramita les sol·licituds 
d’arbitratges dels afectats per 
les participacions preferents i 
de deute subordinat perpetu 
amb Caixa Catalunya. 
L’oficina de consum del Con-
sell ja ha tramitat gairebé 
300 sol·licituds d’arbitratge 
i la junta arbitral ja ha dictat 
els primers casos favorables 
als consumidors afectats, als 
quals Cx està obligada a re-
tornar-los el 100% del capital 
invertit. Tots els interessats 
poden dirigir-se a l’oficina de 
consum del Consell Comarcal  
o  trucar al 938051585.

El Consell Comarcal 
tramitarà els 
arbitratges de 
les preferents de 
Catalunya Caixa

Apinas ha organitzat dife-
rents conferències i tallers per 
aquest primer trimestre del 
2013.
Conferències adreçades a 
Educadors/es de Llars d’In-
fants de la Comarca:
- Prevenció i Recursos d’Higi-
ene Respiratòria. A càrrec de 
Miriam Sala, Fisioterapeuta 
dels serveis d’APINAS CDIAP 
i SAiC. 22-1-13. Auditori API-
NAS
- Alimentació i Deglució en 
la primera infància. A càrrec 
de Raquel Garcia, Logopeda 
dels Serveis d’APINAS CDIAP 
i SAiC i de l’Hospital de Sant 
Joan de Déu .19-2-13. Auditori 
APINAS.
Conferències adreçades a tot-
hom (pares, professionals,…) 
a càrrec del Psicòleg i Psicoa-
nalista dels Serveis d’APINAS 
CDIAP i SAiC:
- Com aprèn el nen autista ? . 
28-1-13. Auditori APINAS
- L’escolaritat dels adoles-
cents amb necessitats educa-
tives especials.  11-3-13. Audi-
tori APINAS.
-Taller de Música per infants 
entre 3 i 12 anys amb dificul-
tats pròpies del Trastorn de 
l’Espectre Autista, Trastorn 
Generalitzat del Desenvolu-
pament, Trastorn d’Hiperac-
tivitat i Déficit d’Atenció,… a 
carrec de Ivan Ruiz, Psicòleg, 
Psicoanalista i Músic i Júlia 
Ferrer, Psicòloga i amb Estu-
dis de Música. Durada de fe-
brer a abril. És un espai lúdic 
i terapèutic que afavoreix la 
comunicació i la relació amb 
els altres a partir de la música. 
Més informació trucant al 93 
8041061.

Noves conferències 
i tallers d’Apinas per 
aquest trimestre

Àngels Chacón, Pere Carles i Susanna Maldonado, aquesta setmana a la presentació del saló.

unes 80 persones, i se’n van 
triar 20. Demà dissabte se’ls 
farà una sessió informativa”. 
En total, hi haurà 4 desfilades, 
dues dissabte i dues més diu-
menge, a les 11 i a les 5.
El Saló Nuvis estarà obert de 
10 a 2 i de 4 a 8 del vespre. 
A la passada edició van pas-
sar pel Saló de Nuvis i Cele-
bracions unes 4.000 perso-
nes. “El secret de l’èxit és l’alt 
nivell d’atenció a l’expositor, 
això marca molt i facilita que 
fires com aquesta es puguin 
mantenir”, deia Carles durant 
la presentació, per justificar 
el per què el Saló es manté, 
malgrat la ferma crisi econò-
mica que sacseja tot el terri-
tori. “També cada vegada hi 
ha més gent de Barcelona i el 
seu entorn que tria l’Anoia per 
venir a casa-se. Això influeix 
molt”.

Maq&Paper, a l’aire
Fira d’Igualada també va pre-
sentar el calendari firal per 
aquest 2013, en què estava 
prevista la celebració de la 
fira Maq&Paper, de caràcter 
bianual, que podria traslladar-
se a la propera primavera per 
no coincidir amb un certamen 
internacional que es farà a 

Barcelona. Aprofitant el can-
vi, Fira d’Igualada recuperarà 
la fira Ecoenergetica. La fira 
multisectorial d’aquest any 
serà del 26 al 29 de setembre. 

Any de canvis a la junta de 
Fira d’Igualada
Pere Carles va confirmar -ja 
va anunciar-ho fa mesos- que 
deixarà aquest any la presi-
dència de l’entitat. La majoria 
de membres de la junta també 
deixaran el seu càrrec. 
Per poder dur a terme la reno-
vació s’han iniciat una sèrie de 
reunions amb persones vincu-
lades a la societat civil d’Igua-
lada, que exposen com veuen 
Fira d’Igualada i aporten idees 
per millorar-la, i per poder in-
corporar-les a la nova junta de 
l’entitat. 
Carles explicava que “volem 
que sigui un canvi pausat, jo 
mateix em quedarè un temps 
amb la nova junta per ajudar-
los en el que calgui”. 
La tinent d’alcalde de Promo-
ció Econòmica, Àngels Cha-
cón, va felicitar Carles per la 
seva actitud en aquest procés. 
“És un acte molt valent decidir 
liderar un procés d’obertura, i 
escoltar el bo i el dolent de la 
teva entitat ajuda molt”.

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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Alguns dels missatges del portal de Facebook “El informer de Igualada”. Alguns missatges, 
però, no són tan “sentimentals”, i inclouen insults cap a alumnes, identificats només amb les 
inicials per a evitar problemes judicials.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El fenomen que ha esclatat 
aquesta setmana a Internet, 
els “informer”, ja ha arribat a 
Igualada. Els ‘informers’ són 
pàgines anònimes de Face-
book on els estudiants poden 
enviar als administradors seus 
‘xafarderies’ i desitjos més 
íntims i aquests s’encarrega-
ran de publicar al mur de la 
pàgina. Les publicacions van 
des declaracions d’amor fins 
queixes del personal de les fa-
cultats. La idea sorgeix de la 
sèrie nord-americana ‘Gossip 
Girl’ on hi ha un fenomen igual 
al barri on té lloc la sèrie: el 
‘Upper East Side de Manhat-
tan, Nova York.
A Igualada ja es coneixen “in-
formers” de l’IES Pere Vives i 
de l’Acadèmia Igualada, però 
n’hi ha un altre de general 
d’Igualada, que ja té quasi 
900 seguidors en només una 
setmana. 
El primer ‘Informer’ que es va 
crear va ser el de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona,   
UAB, i ja té més d’11.000 se-
guidors. També té compte a 
Twitter i ja ha aconseguit 1.800 
seguidors. També tenen ‘Infor-
mer’ la Universitat de Barcelo-
na (9.400 fans), Blanquerna-
URL, ESADE, Pompeu Fabra 
(5.700 seguidors), Elisava, 
UIC i també les universitats de 
Vic i Girona (5.400 fans). Fins 
i tot, els ‘informers’ han deci-
dit fer aquestes pàgines per 
facultats per poder concretar 
més en les publicacions.
Hi ha barris, pobles i comar-
ques que ja tenen la seva 
pròpia pàgina de xafarderies. 
Aquest és el cas dels barris de 
Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i 
Pedralbes o de les comarques 
del Maresme i la Cerdanya. 
També hi ha pàgina de ‘xafar-
deries’ dels transports públics 
catalans, tant de TMB com 
dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat.
El fenomen també s’ha estès 
a les universitats de Saragos-
sa, Alacant, Castelló i de les 
Illes Balears. 
És molt possible que en pocs 
dies apareixin “informers” de 
molts llocs diferents, també de 
l’Anoia. 

El fenomen de les xafarderies dels Informer també arriba a 
Igualada i genera preocupació en els centres escolars

El fenomen ha agafat des-
previnguts els experts. Pares, 
professors, analistes, psicò-
legs, han quedat sorpresos 
per la força d’aquests por-
tals... i pels seus riscos. Hi 
ha molt poca distància cap al 
“ciberassetjament”, i això pot 
esdevenir fàcilment un proble-
ma, especialment a segons 
quines edats. 
El cert és que ja es poden lle-
gir alguns missatges provo-
catius als mateixos “informer” 
igualadins, alguns amb insults 
cap a alumnes o professors 
d’instituts, tots ells dirigits a 
persones de les quals només 
apareixen el nom de pila o les 
inicials, per evitar problemes 
judicials. Identificar-los, però, 

“denunciar-ho directament als 
Mossos d’Esquadra. Es fa una 
captura de pantalla on hi ha el 
missatge i es porta a la comis-
saria”, explica Carmona.
L’informer de l’IES Pere Vives 
ja va ser esborrat completa-
ment aquesta setmana per 
Facebook, però poca estona 
després, ja se n’havia creat un 
de nou. El director del centre 
va ser el primer en penjar un 
missatge, alertant que en els 
missatges “s’ha de tenir un 
respecte sempre per l’ètica i la 
legalitat”. En qualsevol cas, es 
tracta de tot un fenomen que 
caldrà vigilar. “Darrere d’un 
anònim sempre hi ha algú”, 
diu Carmona. I té raó.

L’IES Pere Vives Vich ha estat un dels llocs on hi ha hagut els primers problemes derivats dels “informer”

és fàcil en un centre escolar, 
la qual cosa preocupa.
El director de l’IES Pere Vives 
Vich, Rafael Carmona, va po-
sar-se en contacte de seguida 
amb els Mossos d’Esquadra 
per “saber què hem de fer amb 
aquest tema, que ens sembla 
molt delicat”. No ha estat l’únic 
director de centre escolar de la 
comarca que ha fet les matei-
xes passes. El tema ha arribat 
a tal punt que a la Comissaria 
Central dels Mossos a Manre-
sa -d’on depèn la d’Igualada- 
es va parlar de quines accions 
es poden dur a terme davant 
aquest “boom” digital quan es 
produeixen situacions preocu-
pants.
“Hi ha dues coses que es 

poden fer. Una és denunciar 
la situació al mateix Facebo-
ok, acció que es pot fer des 
del perfil del portal, i pel que 
sembla esborren de seguida 
la pàgina”. Per qui no tingui 
coneixements informàtics, 
l’altra acció que es pot fer és 

Alguns centres ja han 
fet arribar als Mossos 
d’Esquadra la seva 
preocupació davant 
els primers casos de 
missatges injuriosos 
cap a alumnes

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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La Coop57 s’ha presentat també en altres punts del país. A la foto, presentació a Solsona.

Acaba d’aparèixer la classifica-
ció dels millors “retailers” dels 
món. La cadena americana Wal 
Mart segueix en el primer lloc, 
amb gran diferència amb el se-
gon. Sobta veure com Carrefour 
perd posicions, segurament per 
haver marginat l’ofici i dedicat 
més atenció al món financer. 
Anima veure a Mercadona en 
el lloc 44 i Inditex en el 47 i més 
quan sembla que la seva posi-
ció és sostenible. Els que són 
en aquesta llista controlen bona 
part de l’economia real, perquè 
són el camí dels productes per 
arribar als consumidors i sols 
algunes matèries primeres i al-
guns productes finals utilitzen 
xarxes diferents. 
Hi ha qui diu que el futur és dels 
distribuïdors, dels financers i 
dels grups multinacionals que 
estan pel damunt de les lleis 
dels països. L’activitat financera 
concentra més del 80% de les 
transaccions mundials, quan no 
són altra cosa que una virtualitat 
econòmica. Però desapareixe-
rien sense l’ajut dels governs, 
que els dóna diners i els fa pas 
obligat per a tothom quan van 
malament. A Espanya, la taxa 
de morositat ja ha arribat al 
11,4% -una conseqüència de 
les fallides que assolen l’econo-
mia real- marginen el seu negoci 
tradicional -el crèdit- per abocar-
se a l’especulació i l’abús de la 
posició dominant.
Per això ja hi ha qui assegura 
que per aquest camí el més pro-
bable és que tothom acabi sent 
autònom i que les càrregues so-
cials que avui són una llosa pels 
que treballen s’hauran de subs-
tituir per prestacions socials su-
fragades per impostos. I és que, 
davant la baixada del consum, 
les empreses van eliminant llocs 
de treball o negocien reduccions 
salarials per mantenir les portes 
obertes, com està fent Nissan a 
Barcelona. I per rebaixar la força 
del treball, continua la tendència 
a la subcontractació, on cadas-
cú s’ha de responsabilitzar pel 
que fa i cobra segons el que 
factura. Clar que això a vega-
des porta a pèrdues de qualitat 
i situacions absurdes, com les 
que denuncien els enginyers de 
la constructora d’avions Boeing, 
pels problemes del seu model 
787 Dreamliner.

PERE PRAT

Ací també tenim exemples de 
causes i efectes. El president del 
Foment adverteix sobre el xoc de 
trens. Però la construcció de la 
sobirania catalana serà, en pers-
pectiva històrica, una victòria de 
les classes populars catalanes. 
No és cap casualitat que, per fer 
descarrilar el procés, l’estat cer-
qui aliats en els cercles de poder 
locals. Així s’apliquen mesures 
d’escanyament financer, amb 
l’excusa de l’austeritat imposada 
per Brussel·les, que condemnen 
a la misèria les classes mitjanes 
i els sectors populars catalans. 
Això fa que el poble exigeixi 
establir vies de col·laboració i 
entesa per seguir avançant pel 
camí de l’autogovern malgrat les 
resistències dels sectors que ja 
els va bé com estan les coses. 
Però  l’Estat espanyol i els po-
ders fàctics de tota la vida que, 
des de Barcelona estant, s’han 
aprofitat de la situació subalterna 
de la nació catalana, es trobaran 
amb voluntat d’una part de la 
ciutadania cada vegada més va-
lenta i decidida. Estem en temps 
de canvis profunds i les velles 
estructures estan morint mentre 
un nou món pugna per néixer. 
Estem assistint a un canvi de 
paradigma, que molts es resis-
teixen a deixar perquè no saben 
on porta aquesta veritable revo-
lució social. Sols que es voldria 
democràtica, justa i lliure. 
No hi ha efectes sense causes, 
ni casualitats. Només molts ele-
ments que afecten el procés 
que no es poden controlar. A la 
Bíblia es va escriure que a l’inici 
hi havia el caos. I després ve-
nia la creació.  Però el caos mai 
ha desaparegut, perquè els set 
dies de la Creació no són com 
els nostres dies. Mai s’ha parat 
l’evolució. Hi ha centenars de 
bilions de planetes, estrelles i 
galàxies que giren. També xi-
fres semblants de molècules en 
cada cos humà que ens man-
tenen vius. Tot un univers en el 
que no hi tenim massa a dir i que 
funciona sense comptar gaire 
amb el que nosaltres fem.  Però 
això no vol dir que seran els al-
tres els que faran la nostra feina. 
Cadascú viu la seva vida i escriu 
la seva història amb el seu que-
fer. I la queixa no aporta res. Sols 
ho fa el treball. 

Casualitats i 
causalitats

REDACCIÓ / LA VEU

La Unió Empresarial de l’Ano-
ia s’ha adherit a la campanya 
Salvem les empreses, una in-
ciativa de les entitats empre-
sarials AEBALL i UPMBALL, 
totes dues amb seu a l’Hospi-
talet de Llobregat. La campa-
nya té com a objectiu posar en 
valor les empreses com a bé 
social i motor de la nostra eco-
nomia, per a provocar  un can-
vi d’actitud i comportament, 
en favor de les empreses i la 

La UEA s’adhereix a la campanya 
“Salvem les empreses”

seva tasca com a generado-
res de riquesa.
La campanya pretén ajudar 
a aturar el continu tancament 
d’empreses que des de l’any 
2006 estem patint, i vol posar 
en valor la importància de les 
empreses per la riquesa que 
creen, pels llocs de treball que 
generen, per les aportacions 
que fan a la societat i a les di-
ferents administracions.
Es realitza des de la trans-
parència i la independència, 

amb les següents característi-
ques: en positiu, amb tots els 
que vulguin participar, aportar, 
sumar i actuar a favor de les 
empreses.
La campanya, iniciada a  fi-
nals del mes de juliol de 2012, 
ja té 290 adhesions directes 
i més de 40.000 empreses i 
ciutadans/es adherits indirec-
tament a través d’entitats em-
presarials o professionals que  
participen en la iniciativa.

REDACCIÓ / LA VEU

El proper divendres 1 de fe-
brer, a les 8 del vespre a la 
sala Lab de l’Ateneu Iguala-
dí es presentarà la iniciativa 
Coop57. 
Coop57 és una cooperativa de 
serveis que destina els recur-
sos propis a donar préstecs 
a projectes d’economia soci-
al que promoguin l’ocupació, 
fomentin el cooperativisme, 
l’associacionisme i la solidari-
tat en general, i promoguin la 
sostenibilitat sobre la base de 
principis ètics i solidaris.
Els recursos de Coop57 pro-
venen de socis col·laboradors, 
o bé de cooperatives, asso-
ciacions, fundacions i altres 
entitats de l’economia social. 
Aquests recursos després 
s’inverteixen en projectes 
amb un alt contingut social 
i d’aquesta manera s’inten-
ta evitar la paradoxa d’estar 
defensant principis, causes i 
valors ètics i solidaris mentre 
que els diners que tenim en 
entitats bancàries poden estar 
finançant just tot el contrari.
Coop57 només ofereix serveis 
financers a les entitats del Ter-
cer sector i, aquests poden ser 
de préstec, circulant, avança-
ment de subvencions, prés-
tecs d’intercooperació... i, a 
més, pal·liar alguns problemes 
de les entitats socials, com els 
impagaments de les subvenci-
ons per part d’administracions 
públiques o la dificultat d’ac-
cés als préstecs bancaris, que 
fan que no puguin disposar del 

Quatre entitats igualadines aposten 
per promoure la banca ètica

líquid efectiu per portar a ter-
me els seus projectes
Finalment, cal destacar que 
Coop57 orienta la seva acti-
vitat sobre sis principis ètics i 
socials: coherència, comptabi-
litat, participació, transparèn-
cia, solidaritat i reflexió.
El proper divendres, doncs, es 
podrà conèixer més a fons el 

projecte de Coop57 en aques-
ta xerrada oberta, promoguda 
pel casal La Teixidora, que 
comptarà amb la presència 
del seu coordinador, Ramon 
Pascual. La xerrada està 
oberta especialment a per-
sones i entitats que desitgin 
conèixer més a fons  aquesta 
alternativa.
En aquest cas, quatre entitats 
d’Igualada com són l’Associ-
ació Juvenil La Coll@nada, 
l’agrupament escolta Jaume 
Caresmar, Òmnium Cultural-
Anoia i el casal La Teixidora 
han decidit iniciar els passos 
per fer-se socis del projecte i 
durant l’acte també n’explica-
ran les seves motivacions.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal
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El portal www.igualadas-
howroom.cat ha aconseguit 
en només un mes després 
de la seva inauguració més 
de 22.000 visites i més de 
1.000 subscriptors, dues xi-
fres que no paren de créixer 
per moments. D’altra banda, 
en aquest temps, un seixante-
na de comerços han participat 
oferint els seus serveis i pro-
ductes a través de la platafor-
ma.
Amb aquestes dades, Igua-
lada Showroom veu més que 
complertes les seves expec-
tatives de creixement i es 
converteix en el nou canal de 
venda per als comerços de la 
comarca alhora que una gran 
finestra publicitària.
El fenomen Igualada Showro-
om ha atret l’atenció de la 
premsa nacional i mitjans com 
La Vanguardia i TV3 ja han 
volgut fer-se ressò de la plata-
forma com a iniciativa pionera 
de foment del comerç de pro-
ximitat a través d’internet.
Igualada Showroom té un do-
ble objectiu: per una banda, vol 
promocionar els establiments 
del territori, generar moviment 
i dinamitzar el comerç, i per 
altra banda, vol oferir als ciu-
tadans la possibilitat d’accedir 
a les avantatges de la compra 
col·lectiva a través d’internet, 
és a dir, grans descomptes 
però amb la satisfacció de que 
els seus recursos econòmics 
es queden en el territori.
Per la seva banda, els comer-
ços i negocis de la comarca 
que ofereixen promocions 
a través de www.igualadas-
howroom.cat disposen d’un 
nou canal de venda alhora 
que donen a conèixer els seus 
productes i serveis de manera 

El portal disposa d’atractives ofertes del comerç local, que es van renovant.

Disseny=igualada 
endega un programa 
de suport a les 
entitats de la ciutat

El portal de compra col·lectiva Igualada 
Showroom ja té mes de mil subscriptors

Des de disseny=igualada 
han proposat una línia de col-
laboració amb les entitats i as-
sociacions lúdiques i culturals 
de la ciutat, oferint-los la im-
plicació gratuïta dels nostres 
membres en les necessitats 
de disseny que puguin tenir, 
per a la promoció de les se-
ves activitats. Especialment 
es dirigeix a aquells col·lectius 
que no disposin dels recursos 
necessaris per poder fer front 
a aquesta despesa i que en el 
passat no hagin contractat cap 
professional per fer les matei-
xes tasques.
Una altra línia de treball seria 
per a aquelles associacions 
sense ànim de lucre que tin-
guin pensat iniciar en el fu-
tur nous events o activitats a 
Igualada.
disseny=igualada creuen que 
“podem sumar en una millor 
visualització d’aquests esde-
veniments ajudant a potenci-
ar-los. També creiem que és 
bo per a tota la ciutat aquesta 
millora de qualitat visual dels 
actes que s’hi organitzen”.
Aquelles associacions que 
puguin estar interessades en 
aquest acord cal que s’adrecin 
a la seva pàgina web: www.
dissenyigualada.org i omplin 
el formulari de contacte que hi 
trobaran a la pàgina principal. 
Per la seva part avaluaran les 
propostes que ens arribin i do-
naran resposta d’aprovació en 
funció de cada cas concret.
Disseny=igualada vol esdeve-
nir una porta oberta a la col-
laboració i a l’assessorament 
per a totes aquelles entitats 
que ja organitzen o pensen or-
ganitzar en el futur actes o ac-
tivitats que puguin servir per a 
una millor projecció d’Igualada 
de cara a l’exterior, pensant en 
el benefici que aquest fer pot 
suposar per a tota la ciutat.

Ignasi Vich anuncia 
que podria deixar 
Solidaritat (SI)

L’excandidat de Solidaritat Ca-
talana per la Independència 
(SI) a I’Ajuntament d’Igualada, 
i conseller nacional en funci-
ons del partit, Ignasi Vich, ha 
anunciat aquesta setmana la 
voluntat de deixar la formació, 
a menys que aquesta faci una 
profunda renovació. L’anun-
ci s’ha fet públic abans que, 
aquesta setmana, tingui lloc 
un congrés nacional on tot 
sembla indicar que s’aprovarà  
una línia continuïsta, reforçant 
el lideratge d’Uriel Bertran 
com a cap visible de SI.
En un llarg comunicat, Vich 
expressa que l’esmentat con-
grés “havia de ser l’eina per 
a aplicar aquests canvis”, ja 
que, després dels mals resul-
tats del 25N -en els que SI va 
perdre tots els seus diputats- 
“calia fer una reflexió”.
Ignasi Vich apunta que és clau 
que SI assumeixi “que cal re-
novar els lideratges, sense 
voluntat de sacrificar ni culpar 
ningú”, la qual cosa implicaria 
que Bertran deixés d’estar al 
capdavant de Solidaritat. 
L’excandidat també afirma 
que “per mi la política és un 
mètode per assolir els nostres 
objectius democràticament, 
res més”, i si Solidaritat no 
vol canviar “crec que come-
trà un error més, i aquest no 
el defensaré. Serà l’hora de 
tancar una etapa i d’iniciar-ne 
una altra i de seguir treballant 
per l’assoliment dels drets so-
birans de Catalunya des de 
casa o des d’una altra organit-
zació social o política”.

Nou curs de monitors 
de lleure a Atlas per a 
la primavera

La Fundació Sociocultural At-
las ofereix aquesta primavera 
un nou curs de monitors i mo-
nitores d’activitats d’educació 
en el lleure infantil i juvenil, 
amb el títol oficial reconegut 
per la Generalitat. 
El curs consta de 100 hores 
lectives que cal complementar 
amb 150 hores de pràctiques 
i la realització d’una memòria 
de les pràctiques. Les condici-
ons d’accés són tenir 18 anys.
Els horaris del curs son dis-
sabtes, matins de 10h a 
13.30h i tardes de 15h a 20h. 
El curs s’inicia el dia 2 de 
març i finalitza el 25 de maig. 
El preu és de 215 euros, i per 
inscriure’s cal anar a l’oficina 
de la Fundació al carrer de la 
Virtut, núm.22 1r pis d’Iguala-
da, a partir del 8 de gener. 
Per més informació podeu 
consultar www.atlasfundacio.
org o trucar al telèfon. 93 805 
57 92.

El passat diumenge dia 20 de 
gener, el grup de cor i danses  
de la Unió Cultural Extreme-
nya Anoia “El sentir de una 
tierra”, es va desplaçar fins 

Actuació de la Unió Cultural Extremenya 
Anoia a la Llar del Sant Crist

l’Asil del Sant Crist d’Igualada 
per oferir als seus residents 
i familiars una actuació en la 
qual van oferir un petit reper-
tori del seu folklore.

directa al seu públic objectiu. 
A més, no perden el contac-
te amb el client ja que aquest 
acudeix a l’establiment per 
bescanviar el seu bonus de 
compra pel producte o servei 
que hagi adquirit.
Amb aquesta plataforma web 
tothom surt guanyant: el co-
merç local, els ciutadans i el 
territori. Els joves emprene-
dors, creadors de la platafor-
ma, expliquen que, a més a 
més, “Igualada Showroom 
permet exportar la marca 
Igualada a l’exterior ja que in-
ternet no té fronteres” i afegei-
xen que “no hem creat res que 
no existeixi –perquè aquestes 
plataformes a nivell nacional 
ja funcionen-, només ho hem 
adaptat amb clau local i això, 
a dia d’avui, ningú ho ha fet”.
Els joves creadors destaquen 
com a fet curiós i sorprenent 
per a ells “el col·lectiu que 
s’està creant al voltant de la 

plataforma ja que usuaris i 
comerços comparteixen expe-
riències a través de les pàgi-
nes de Facebook i Twitter de 
la plataforma, es recomanen 
ofertes, expliquen els serveis 
que han utilitzat…”.  

Com funciona 
Igualada Showroom
Primer de tot, les persones in-
teressades en rebre el butlletí 
amb les promocions s’inscri-
uen al web www.igualadas-
howroom.cat i cada setmana 
reben una selecció d’ofertes 
exclusives per a la plataforma. 
Són promocions que per cap 
altre via es poden adquirir i 
que tenen una durada limita-
da, és a dir l’usuari disposa 
d’un temps per fer la compra 
ja que en 15 dies màxim l’ofer-
ta es desactiva.
Els comerços interessats en 
promocionar els seus produc-
tes i/o serveis poden adreçar-
se a info@igualadashowroom.
cat.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
del CASINO FOMENT d’IGUALADA

Dimarts dia 12 de febrer

 primera convocatòria: 2/4 de 8 del vespre
 segona convocatòria: 8 del vespre

                     la Junta



La fira de Sant Sebastià i l’Ecofira ompliran 
Òdena d’activitats tot el cap de setmana
ÒDENA / REDACCIÓ

L’ecologia i la sostenibilitat són 
els dos protagonistes de la 
primera EcoFira d’Òdena, que 
arriba aquest diumenge 27 de 
gener en el marc de la Fira 
de Sant Sebastià. L’EcoFira 
compta amb  una cinquantena 
d’expositors de diferents sec-
tors vinculats amb el medi am-
bient. Tots ells estaran ubicats 
a la plaça Major d’Òdena i els 
carrers circumdants.
La fira ecològica tindrà inici a 
les 9h del matí del diumenge 
27 i s’allargarà fins a 2/4 de 
3h del migdia. Durant aques-
tes hores, estan previstes 
ponències i tallers per tal que 
els visitants es puguin formar 
i conversar sobre sostenibilitat 
i ecologia. En concret, des de 
les 11h fins les 14h, la sala de 
plens de l’Ajuntament d’Òde-
na acollirà ponències sobre 
compostatge, bioconstrucció, 
ecoarquitectura, horticultura...
En paral·lel a les ponències, 
l’Ajuntament d’Òdena oferirà 
tallers per a infants sobre reci-
clatge, com el Recicl’Art, o un 
espectacle de circ que també 
tractarà el tema.

Foment dels productes 
ecològics
La primera edició de l’EcoFira 

Imatge d’una de les darreres edicions de la Fira de Sant Sebastià.

neix amb l’objectiu de fomen-
tar els productes ecològics i, 
per això, l’esmorzar que  se 
servirà a la fira (tiquet 3€) 
serà completament ecològic. 
De fet, el forn d’Òdena s’en-
carrega de fer el pa ecològic 
expressament per l’ocasió.

Relació d’expositors
Entre els expositors partici-
pants, destaquen Embotits 
ecològics Arblanch, Mobles 
ecològics, Formatges Betara, 
Roger Grimau / Jaume Jorba 
/ Lluís Quadres, Cooperativa 
Naturalment, Tstil - Teresa Gi-
ralt, Forn de pa de la Gemma 
i l’Alan, La Pera, Treballs Fo-
restals Martí, Eco Tendència, 
Obrador Xisqueta, Inspira-thé, 
Arboreco, Ecopràctica, Eco-
Jardiners.cat, La tercera pell 
/ Com-Cal, Ecoarquitectura 
- Xarxa Gabi Barbeta, Stevia 
Osona, Ecoarrels Productes 
Ecològics, Pekeduka, Eco-
planter, ArtCosmètic, Ecore-
posteria - Montse Saez, Sabó 
de casa fet a casa - Mercè 
Camps, Celler de Comalats, 
Xinxaina, Sannicolàs – Espel-
mes, Embotits la Gleva, Ri-
card Mateu, Ara renovables, 
Vabau, Juberri - Anna Salvat,  
Cidab - Cial. i Disbribució 
Arcos Bartumeus, Moli Du-

ran/ Celler Petit Duran, Fem 
cadena - cistells ecològics, 
T de Terra / FruitBOX, Xolis 
d’Adons, Nou Verd, José Ma-
nuel Aznar, Ambiens, L’Hortet 
de la Salut, Distribució Soste-
nible Aï7 i Sarauto.

Fira de Sant Sebastià 
Un any més, la tradicional Fira 
de Sant Sebastià, els propers 
26 i 27 de gener, ofereix ac-

tivitats esportives, culturals i 
lúdiques. Entre els actes que 
estan previstos destaca el 
10è aplec de la sardana, que 
compta amb  les cobles Sant 
Jordi - Ciutat de Barcelona i 
La Principal del Llobregat. El 
diumenge dia 27  se celebrarà 
la XXa cursa popular d’Òdena, 
una activitat puntuable dins 
del circuit de cross del Consell 
Esportiu de l’Anoia. Entre mol-

tes altres activitats, al llarg del 
diumenge d’EcoFira s’han or-
ganitzat tallers creatius i jocs 
per als infants i adults, com 
el joc de cucanya, a la plaça 
Major.
Per tancar el gran ventall de 
propostes lúdiques, culturals 
i socials al municipi, el dia 10 
de febrer es durà a terme la 
caminada popular pel terme 
d’Òdena.

Comarca
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Activitats esportives
Dissabte 26 de gener
- Partits de futbol al camp mu-
nicipal de la Sort. Des de les 
11 fins a les 20 hores.
- Partit de bàsquet. Sènior 
Masculí - TotsportsB Samà 
Vilanova B Hora: 18h. Lloc: 
Poliesportiu Mestre Vila Vell 
Diumenge 27 de gener
- Partit de futbol cadet a les 9 
del matí, al camp de la Sort.
- Sortida de la XX Cursa Po-
pular d’Òdena. Puntuable 
dins el circuit de crossos del 
Consell Esportiu de l’Anoia.
Hora: 10h. Lloc: Carrer Calaf, 
al costat de l’Escola Castell 
d’Òdena (inscripció 1h abans 
de la sortida). Organitza: Es-
cola Castell d’Òdena, AMPA 
de l’Escola Castell d’Òdena i 
Ajuntament d’Òdena.
Diumenge 10 de febrer
Caminada popular pel terme 
d’Òdena. Hora: 8:30h.
Sortida: Plaça del Centre de 
l’Espelt, visita a l’hort ecolò-

gic l’Hortet de la Salut. Itine-
rari per la zona de les cases 
pairals de l’Espelt i Can Solé i 
tornada a l’Espelt. 
Total: 10km aproximadament. 
Cal portar l’esmorzar.
L’Ajuntament posa beures, vi i 
cafè. Cal inscriure’s a l’ajunta-
ment, 938017434. Els menors 
han d’anar acompanyats d’un 
adult. Organitzen: Colla Ex-
cursionista Òdena Matinera, 
AGIE el Pany del Bosc i Ajun-
tament d’Òdena.

Activitats culturals 
i/o lúdiques
Dissabte 26 de gener
El Grup de Teatre Quadrat 
Màgic presenta Quatre locas i 
un funeral. Entrada: 5€. Hora: 
21:30h. Lloc:  Teatre Centre 
Unió Agrícola.
Diumenge 27 de gener
- Esmorzar Popular. Hora: 
9:30h. Preu: 3€ (inclou una 
tira per al sorteig d’un pernil). 
Lloc: Plaça Major. Col·labora: 

Associació de veïns del carrer 
de la Guixera.
- Exposició de vehicles clàs-
sics i antics, restaurats per 
Llorenç Puiggròs Felip. Hora: 
10h. Lloc: Plaça Major.
- Tirada popular de Bitlles tra-
dicionals catalanes. Lloc: pla-
ça Major. Col·labora: Club de 
Bitlles d’Igualada
- Teranyina de Llana. Hora: 
10h – 11h. Lloc: davant de la 
font de la plaça Major. 
Nens, joves i grans podran tei-
xir una teranyina de llana de 
diferents colors.
- Recicl-Art. Hora: 10:30h – 
12:30h. Lloc: centre de la pla-
ça Major. Organitza: Activijoc.
- Joc de Cucanya. Hora: 12h. 
Lloc: Plaça Major. Dinamitza: 
AGIE Pany del Bosc.
A la plaça Major hi haurà dos 
pals de fusta clavats a terra, 
un més alt que l’altre. El joc 
consisteix en mullar amb ai-
gua i sabó els dos pals i els 
participants s’hauran d’empar-

rar al pal que puguin, segons 
l’edat. Qui aconsegueixi tocar 
la punta del pal, obté un premi 
que consisteix en algun dels 
regals donats pels comerços 
d’Òdena.
- Passeig en cavall,  a càrrec 
de l’Hípica Cal Magí. Lloc: Pla-
ça Major
- Estand del Servei Municipal 
de Medi Ambient, amb infor-
mació orientada al foment del 
reciclatge.  Lloc: Plaça Major
- 10è Aplec de la Sardana. 
Lloc: Plaça del Poliesportiu 
Mestre Vila Vell. Hora: 10:30h 
Cobla: Sant Jordi – 12:30h 
Ciutat de Barcelona, La prin-
cipal del Llobregat. En cas 
de mal temps es realitzarà al 
Teatre Centre Unió Agrícola 
d’Òdena, a l’avinguda Manre-
sa, 103. 
- Missa en honor a Sant Se-
bastià, copatró d’Òdena.
Hora: 12:15h. Lloc: Església 
Parroquial de Sant Pere Apòs-
tol.

- 12:30h. Lliurament de tro-
feus  de la Cursa Popular 
d’Òdena i rifa del pernil. Hora: 
12:30h. Lloc: Plaça Major.
- Espectacle de circ: Passa 
volant... Reciclant!
Hora: 13h – 14h. Lloc: Era 
de Cal Serra. A càrrec de 
Tot Circ. Aquesta vegada en 
“Tastacirc” utilitza pels seus 
malabars tot tipus d’eines i 
recipients que usualment fem 
servir per al reciclatge.  

Programa d’actes



Vilanova del Camí tindrà un accés a 
Internet més ràpid i econòmic
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Tenir un accés més ràpid a In-
ternet i a un preu molt assequi-
ble, a Vilanova del Camí, està 
una mica més a prop. L’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
i Iguana Comunicacions han 
signat un conveni per regular 
la utilització de la xarxa munici-
pal wi-fi d’accés a Internet, així 
com la seva gestió i desplega-
ment. 
Fa anys que l’ajuntament va 
fer una important inversió en 
la instal·lació de fibra òptica al 
municipi que va implicar l’ober-
tura de rases a diferents car-
rers i el soterrament de la fibra. 
També es va crear el Vilanova 
Wi-Fi, un sistema d’accés a In-
ternet sense fils als edificis mu-
nicipals que es va oferir de ma-
nera gratuïta però amb moltes 
limitacions –fixades per llei- a 
la població vilanovina.
A partir d’ara, les coses can-
vien i segons explica l’alcalde 
Joan Vich, “és el moment de 
visualitzar el treball que es 

Oriol Junqueras 
(ERC) visita diumenge 
la Unió Cultural 
Extremenya
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Conca d’Òdena

va fer, una opció clara per les 
noves tecnologies, per la fibra 
òptica i per estendre la xarxa a 
tots els racons de Vilanova” 
La fibra òptica, segons Vich “és 
clau per a la competitivitat de 
les nostres indústries” algunes 
de les quals ja havien fet de-
mandes concretes a l’Ajunta-
ment. Ara, el com i el quan ja 
estan resolts, ha dit l’alcalde, 
el pas següent és comercialit-
zar el producte, una tasca que 
haurà de fer en els propers me-
sos l’empresa Iguana Comuni-
cacions. 
David M. Oller, d’Iguana Co-
municacions, ha assegurat 
que amb aquest projecte a 
banda de contribuir a evitar 
la fractura digital i fer possible 
que tothom pugui tenir accés 
a Internet, “es contribueix tam-
bé a l’estalvi, tan necessari en 
aquests moments, però sense 
perjudici de rebre un servei de 
qualitat” A part de tots els avan-
tatges que pot suposar per a 
les empreses vilanovines, “és 

un sistema que està preparat 
perquè el dia de demà no es 
quedi curt, amb totes les possi-
bilitats i potencialitats que ofe-
reix la fibra”
La xarxa utilitzarà la infraes-
tructura actualment existent de 
fibra òptica i de canalitzacions 
que es posa a disposició de 
l’empresa igualadina Iguana 
Comunicacions, que s’ocuparà 
del disseny i de la instal·lació. 
Així doncs, Iguana farà servir 
la xarxa municipal per oferir als 
vilanovins i vilanovines serveis 
wifi a preus molt competitius, 
de 3 Mb, 6Mb i 10 Mb tant de 
pujada com de baixada. Podeu 

Aquest proper diumenge, la 
Unió Cultural Extremenya Ano-
ia té prevista la visita del presi-
dent d’ERC i diputat al Parla-
ment, Oriol Junqueras. Des de 
l’entitat es mostren “encantats” 
de rebre al diputat republicà i 
emmarquen aquesta visita en 
la mateixa línia que, en altres 
ocasions, han rebut “autoritats 
o personalitats catalanes o ex-
tremenyes, independentment 
de la seva identitat o ideologia 
política”
L’acte començarà a les 12 del 
migdia i consistirà en una xer-
rada oberta a tothom, amb la 
presència de la diputada de 
l’Anoia d’ERC, Alba Vergés. En 
acabat es servirà un refrigeri 
amb productes extremenys. 
Posteriorment, Junqueras, en 
la seva primera visita a l’Anoia 
després del pacte amb CiU a la 
Generalitat de Catalunya, as-
sistirà a un dinar al restaurant 
Scorpia amb la militància de la 
comarca.

consultar les tarifes a www.
iguana.cat. 
L’empresa igualadina també 
proveirà a l’Ajuntament d’un 
accés a Internet amb un ample 
de banda de 10 Mb i telefonia 
VeuIP, de la que en podran 
gaudir tots els equipaments 
municipals.
L’acord entre l’Ajuntament vila-
noví i l’empresa de comunica-
cions va comptar amb el suport 
de tots els grups municipals en 
la darrera sessió plenària. I és 
que dilluns es va aprovar provi-
sionalment una taxa per l’apro-
fitament de la xarxa municipal 
d’accés a Internet.  



La formació vilanovina IPV-VV 
ha informat que el jutge ha ar-
xivat el cas per l’anomenada 
“cassolada” de fa 4 anys, quan 
es van ocasionar incidents per 
una protesta ciutadana durant 
un ple municipal. El govern, lla-
vors format per PSC i ICV, va 
presentar una denúncia contra 
IPV per aquests fets. Ara, des 
d’aquesta formació, s’inter-
preta que l’arxivament del cas 
és una victòria. “Després de 
4 anys gastant recursos de la 
justícia, i implicar en la deman-
da a un gran nombre de veïns 
que van exercir el seu dret de 
llibertat d’expressió a la sala de 
Plens, el jutge ha decidit arxi-
var el cas. S’ha demostrat que 
els veïns tenen tot el dret d’as-
sistir als plens i manifestar-se 
contra decisions injustes”, ex-
pliquen des d’IPV, que agraeix 
el treball de l’advocada vilano-
vina Montserrat Morillas.
“La llibertat d’expressió ha ven-
çut, la imposició de la por ha 
perdut, a Vilanova del Camí. 
Ara només queda baixar els 
valors cadastrals”, diuen des 
d’IPV. En aquest sentit, infor-
men que “ara toca, aprovar en 
el proper ple de febrer l’acord 
de rebaixar els valors cadas-
trals per als propers 2 anys. 
La disminució serà d’un 30 % 
cada any, amb l’objectiu de te-
nir un valor inferior a més de la 
meitat del valor del rebut d’IBI. 

El jutge arxiva el cas 
per la “cassolada” 
per l’IBI, de fa quatre 
anys
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La Policia Local de Montbui 
celebra el seu 25 aniversari
MONTBUI / REDACCIÓ

Divendres passat al migdia 
va tenir lloc al Centre Cívic i 
Cultural La Vinícola l’acte de 
lliurament de distincions i con-
decoracions als components 
de la Policia Local de Montbui, 
emmarcat en la celebració del 
25è aniversari de la creació 
d’aquest cos policial. L’acte va 
ser dirigit i presentat pel ser-
gent en cap de la Policia Local 
de Montbui José Andrés Gon-
zález, i va comptar amb la pre-
sència de destacats membres 
dels cossos i forces de segure-
tat d’arreu de Catalunya, des-
tacant la presència del Sotsdi-
rector General de Coordinació 
de la Policia de Catalunya, 
Joan Carlos de la Monja. No hi 
van faltar les autoritats locals, 
encapçalades per l’alcade Teo 
Romero i el Tinent d’Alcalde 
de Serveis Territorials i Règim 
Interior, Sebastià Leno, així 
com diferents responsables i 
membres de la Policia Local 
de Montbui durant aquests 25 
anys d’història.
Durant l’acte es van reconèixer 
els mèrits de diferents mem-
bres del cos policial montbui-
enc durant l’any 2012, i també 
es van lliurar dues medalles de 
permanència en el servei de la 
Policia Local de Montbui du-
rant els darrers 25 anys. 
En el seu parlament, el sergent 
en Cap de la Policia Local José 
Andrés González va destacar 
que durant els seus 25 anys 
d’història la “Policia Local de 
Montbui s’ha caracteritzat pel 
servei continu al ciutadà, fruit 
d’una feina plena d’esforços 
personals i professionals de 

tots els integrants d’aquest 
cos. Ha estat un treball conti-
nuat, i en els moments actuals 
continuem garantint que els ve-
ïns de Montbui puguin gaudir 
de la seva policia de proximitat 
assistencial i de seguretat en 
primera instància, amb estricta 
col·laboració amb altres cos-
sos i forces de seguretat”. 
De la seva banda, el Sotsdirec-
tor General de Coordinació de 
la Policia de Catalunya, Joan 
Carlos de la Monja va asse-
nyalar que “estem en un mo-
ment complicat, complex, i cal 
destacar l’esperit de servei i 
atenció a la ciutadania que de-
mostren els cossos i forces de 
seguretat”.
L’alcalde Teo Romero va fer un 
agraiment a totes les persones 
“que des de la responsabilitat 
política o des de la mateixa 
Policia Local han estat tre-
ballant per consolidar aquest 
servei i per aconseguir que la 
percepció de la seguretat i la 
convivència hagin millorat molt 
durant tots aquests anys”. El 
batlle va afegir que “tenim una 
prioritat: fomentar la convivèn-
cia. I, malgrat la crisi econò-
mica, tenim una sensació de 
seguretat, i de continuar dis-
posant d’una xarxa d’atenció a 
les persones que funciona: els 
serveis públics estan al servei 
dels ciutadans de Montbui i la 
situació d’atur i de risc d’exclu-
sió no s’ha traduit en un aug-
ment de la inseguretat. Això és 
gràcies a la bona feina, entre 
d’altres, dels cossos de segu-
retat com la Policia de Montbui 
que amb la seva professionali-
tat ho han fet possible” 

Distincions anuals de la policia local.

L’AMPA J. Maragall recull 400€ 
per a la socialització de llibres
VIlANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Els pares i mares de l’Escola 
Joan Maragall han tornat a fer 
un esforç cedint part del seu 
temps a recaptar diners per a 
la socialització de llibres po-
sant una parada amb pastissos 
casolans i també manualitats a 
la Fira del Camí Ral, el passat 
diumenge 13 de gener. Aques-
ta ha estat una més de les ac-
cions portades a terme per a 
la socialització del llibres, un 
projecte que es va impulsar a 
l’escola el curs 2005-2006 amb 
l’objectiu de facilitar a l’alum-
nat, mitjançant el sistema de 
préstec, un lot de llibres de 
totes les àrees, a un preu molt 
més baix gràcies a la subven-
ció que l’escola rebia des del 
Departament d’Ensenyament. 
Com a conseqüència de les 
retallades, aquest curs l’escola 
no compta amb la subvenció 
i es fa difícil mantenir aquest 

projecte, només amb les quo-
tes de les famílies.
Això doncs, la participació a la 
Fira del Camí Ral ha estat la 
tercera acció per la recollida de 
diners, que ha permès recaptar 
més de 400 euros. La pròxima 
ocasió serà per la diada de 
Sant Jordi, el 23 d’abril, on es 
vendran roses i també manua-
litats relacionades amb aques-
ta diada. 
Novament, des de l’Ampa i 
l’escola s’anima a les famíli-
es d’una o altra manera a la 
col·laboració i implicació en 
aquest projecte que beneficia 
als infants de l’Escola Joan 
Maragall. 

Parada de l’AMPA a la recent Fira del Camí Ral.

La Regidoria de Joventut vol ti-
rar endavant una nova compo-
sició del Consell Jove de Vila-
nova del Camí. És per això que 
han convocat una reunió ober-
ta al jovent del municipi. Es ce-
lebrarà el dissabte 2 de febrer, 
a les 11 del matí, al Centre Cí-
vic del Barri de la Pau. La regi-
doria ha demanat a les entitats 
que enviïn, com a mínim, un re-
presentant a la reunió. La idea 
és que acabin implicant-se de 
manera activa en l’organisme 
de participació Ciutadana que 
és el Consell Jove.
Per coordinar aquesta reunió 
i per parlar d’aquest i altres 
temes han convocat aquesta 
setmana també a les entitats a 
una reunió, ahir dijous a l’Edifi-
ci d’Entitats.

El 2 de febrer, reunió 
per a renovar el 
Consell Jove de 
Vilanova del Camí

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.

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

INSTAL·LACIONS 
R. CARVAJAL

Mòbil: 629 323 438 · rupertcarvajal@terra.es

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

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE CALDERES

US DESITGEM 
UNES BONES 

FESTES!!!



Lliurats els premis Bou de Montbui
MONTBUI / REDACCIÓ

Montbui va lliurar dissabte pas-
sat els Premis Bou en el de-
curs d’una gala celebrada en 
una Sala Polivalent del Centre 
Cívic i Cultural La Vinícola ple-
na de gom a gom. Més de 300 
persones van presenciar la ce-
rimònia, que va ser conduïda 
per Martí Gomà i Laia Torra-
des, membres del Grup d’Es-
plai Montbui –entitat guanya-
dora del Premi Bou a l’Activitat 
de l’Any de la passada edició-. 
Les dues corals montbuien-
ques, la veterana Coral Si Fa 
Sol i la Coral d’IMontbui, de 
recent creació van amenitzar 
musicalment la gala, on també 
hi van ser la pubilla de Mont-
bui Mireia Lobato i les seves 
Dames d’Honor Laura Rubio i 
Lorena Amaro.
Els quinzens Premis Bou van 
començar amb la projecció 
d’un video històric de Montbui 
–“Montbui ara fa 30 anys” i a 
continuació la regidora de Cul-
tura Iolanda Acosta va introduir 
l’acte recordant la importància 
“de la cultura com a element 
fonamental en les societats 
avançades” i va lamentar “l’in-
terès d’alguns de retallar les 
manifestacions culturals”.

Premi Bou Comarcal 
per a l’AFAB
El primer premi Bou que es va 
lliurar va ser el comarcal, que 
va guanyar-lo l’AFAB, l’Asso-
ciació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de l’Anoia. La re-
gidora montbuienca de Benes-
tar Social, Salut Pública i Gent 
Gran Aurora Fernández va fer 
el lliurament d’aquest guardó 
als representants de l’AFAB, 
entitat creada per donar suport 
a les persones que pateixen 
aquesta malaltia i també recol-
zament als familiars que vet-
llen per aquests malalts.
Els finalistes del Premi Co-
marcal van ser la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca –per 
la seva tasca activa i reivin-
dicativa donant suport a les 
persones en situació o risc de 
desnonament-, el Zoom Festi-
val –per ser l’únic certamen a 
l’Estat que reconeix el cinema 
que es fa per a televisió- i el 
Gremi de Traginers d’Igualada 
–per organitzar des de fa més 
de 190 anys els Tres Tombs 
d’Igualada-. 

El passatge del terror, 
activitat de l’any
A continuació va arribar el mo-
ment de lliurar el Premi Bou 
a l’Activitat de l’Any, on es va 
premiar l’exitós Passatge del 
Terror de Montbui, activitat que 
en només sis edicions s’ha 
convertit en tot un clàssic de 
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fortes emocions per a la nit de 
Tots Sants. La regidora de Fes-
tes i Joventut Silvia Latorre va 
lliurar aquest guardó als repre-
sentants de l’organització del 
Passatge.
Els finalistes d’aquesta catego-
ria van ser l’Escolaritat Com-
partida de l’Institut Montbui 
–per l’alta implicació aconse-
guida en aquest projecte de re-
colzament de tasques  a l’Ins-
titut-, la Setmana de l’Avi –per 
l’organització de nombroses 
activitats de dinamització per 
al col·lectiu de la Gent Gran de 
Montbui- i també el Pessebre 
Vivent –activitat realitzada per 
voluntaris i que aconsegueix 
un miler d’espectadors a cada 
edició-.

La comissió de festes del 
nucli urbà, entitat de l’any

Tot seguit es va lliurar el Premi 
Bou a l’Entitat de l’Any, guar-
dó que va correspondre a la 
Comissió de Festes del Nucli 
Urbà, de la qual el jurat va pre-
miar la seva constància, afany 
de superació i el fet d’haver re-
novat recentment l’entitat amb 
noves persones, noves idees 
i més activitats. El regidor de 
Manteniment, Obres i Serveis 
de l’ajuntament montbuienc 
Ramon Pulido va ser l’encar-
regat de lliurar aquest guardó 
a la carismàtica Joaquina Polo, 
representant de la Comissió, i 
que va rebre una de les grans 
ovacions de la nit.
En aquesta mateixa catego-
ria es va reconèixer la tasca 
de l’Associació Inama –per la 
seva tasca educativa i social 
amb els infants del munici-
pi-; també es va reconèixer la 

tasca de totes les AMPA’s de 
Montbui –per la feina realit-
zada a través de les activitats 
extraescolars i per treballar 
per responsabilitzar els pares 
en l’educació dels seus fills-; i 
es va homenatjar l’Associació 
Joves de Montbui –per la seva 
constant tasca de dinamització 
del jovent del municipi-.

Bou a la trajectòria personal, 
per José A. Sabio
Un dels moments més emotius 
de la gala va ser el lliurament 
del Premi Bou a la trajectòria 
individual, a càrrec de l’alcalde 
Teo Romero. Aquest guardó 
va recaure en José Antonio 
Sabio, una persona que ha tre-
ballat activament durant molts 
anys per ajudar a recuperar la 
facultat de parlar a les perso-
nes que han patit una laringec-
tomia.
En aquesta mateixa categoria 
individual es va reconèixer la 
tasca de Fermí Capdevila –per 
la seva tasca professional i 
molt humana, que supera amb 
escreix les funcions de metge 
dedicat a l’oncologia-; tam-
bé es va homenatjar a Adela 
Muñoz –per la seva tasca de 
dinamització a l’Associació Es-
panyola Contra el Càncer de 
Montbui- i també a Margarita 
Garcia –per la seva implicació 
en projectes psicoeducatius, 
entre d’altres tasques de su-
port a la infància-.
Un cop lliurats els premis habi-
tuals, enguany es va reconèi-
xer amb un Premi Bou/Menció 
Especial al desè aniversari de 
la Llar d’Infants L’Estel, un dels 
serveis educatius més desta-
cats del municipi.
L’alcalde Teo Romero va re-
passar en els seu discurs la 
importància dels Premis Bou, 
com a “festa de la cultura de 
Montbui”. El batlle va recordar 
l’aposta per aquest àmbit cul-
tural, i va explicar que “durant 
aquests dies s’han engegat 
les obres del que serà la futura 
Biblioteca de Montbui, que tin-
drem ubicada a Mont-Àgora”. 
Romero va parlar sobre la 
importància d’aquest equipa-
ment, no només a nivell cultu-
ral sino també educatiu. Com 
va explicar l’alcalde “des de 
l’ajuntament estem negociant 
amb el Departament d’Edu-
ació perquè pensem que no 
es pot seguir omplint l’escola 
Garcia Lorca amb barracons. 
L’ampliació d’aquest centre ara 
com ara està parada per les 
restriccions econòmiques de 
la Generalitat, i entenem que 
les aules necessàries podrien 
estar, a tocar mateix del cen-
tre, a l’espai Mont-Àgora. Hem 
exposat al Departament d’En-

senyament aquesta proposta, 
ja que omplir una escola amb 
barracons vol dir prendre zona 
de pati i esbarjo als alumnes, i 
entenem que aquest no és el 
camí”.  
L’alcalde va parlar dels mo-
ments difícils que es viuen a 
nivell econòmic per tot arreu i 
va assenyalar que l’ajuntament 
està treballant al màxim per 
paliar la situació de dificultat 
de moltes famílies, en la me-
sura de les possibilitats de la 
institució local. Com va expli-
car l’alcalde “malgrat que les 
altres administracions no ens 
ho posen fàcil amb restricci-
ons a les contractacions, des 
de l’ajuntament, a través de 
l’empresa municipal Montbui 
Activa, ja hem endegat uns 
plans d’ocupació locals per po-
der donar una feina a aquelles 
persones de famílies que més 
malament ho estan passant. 
I tot amb diners estalviats pel 
mateix ajuntament. Volem que 
aquests plans arribin al màxim 
nombre de persones i des de 
l’ajuntament treballarem per 
intentar paliar el problema de 
l’atur, sens dubte el principal 
problema al nostre municipi”. 
L’alcalde també va avançar 
que durant els propers dies 
s’obrirà el termini per a una 
nova convocatòria de Beques 
per als estudiants universitaris 
i de Cicles Formatius de Grau 
Mig. Romero va recordar que 
“des de la comunitat volem que 
els joves estudiïn i s’impliquin 
també fent tasques en favor 
del col·lectiu i si és possible de 
suport a les entitats de Mont-
bui”. 

9è Concurs de Fotografia or-
ganitzat per Inama
En el marc de la gala de lliura-
ment dels Premis Bou es van 
lliurar també els premis del 
novè Concurs de Fotografia or-
ganitzat per l’Associació Inama 
sota el títol “Jo ho vaig veure”. 
La guanyadora va ser Susanna 
Sáez, de Montbui, amb l’obra 
“L’home creuant el desert”, 
amb un premi de 120 euros. El 
segon, valorat en 60 euros, el 
va guanyar Carme Parés, tam-
bé de Montbui, amb “El pas del 
temps”. El tercer guardó, do-
tat amb 30 euros, va ser per a 
“Records plastificats” de José 
Santiago Salgado de Montbui. 
I l’accèssit, valorat amb un es-
morzar per a dues persones 
al Bar-Restaurant Robin, va 
ser per a l’obra “Raigs” de la 
montbuienca Laura Serra. Les 
obres estaran exposades fins 
a l’1 de febrer al vestíbul de 
l’Ajuntament, i del 4 al 19 de fe-
brer als diferents establiments 
col·laboradors.

Premi Bou als organitzadors del Passatge del Terror.

L’AFAB va rebre el Bou Comarcal.

Bou a l’entitat de l’any per la comissió de festes del nucli urbà.

Bou a la trajectòria personal per a José A. Sabio, a la foto acompanyat de Fermi Cap-
devila, Adela Muñoz i Margarita Garcia.



Castellolí va viure una participada 
Festa Major de Sant Vicenç

CASTELLOLÍ / REDACCIÓ

El passat diumenge 13 de ge-
ner, es dugué a terme el 2n 
Cross Escolar de Castellolí, or-
ganitzat per l’Ampa de l’Escola 
Les Passeres. Aquest acte ser 
el tret de sortida de la Festa 
Major de Sant Vicenç de Cas-
tellolí. Tot i el fred d’aquest dia 
van ser molts nens i nenes els 
que es van adreçar al Passeig 
de la Riera per participar de 
l’activitat, fent efectiu l’eslògan: 
“A Castellolí ens movem!”
Avui divendres dia 18, al Con-
sultori Mèdic es realitzà la 
campanya d’acapte de sang  
duta a terme pel Banc de Sang 
i Teixits de Catalunya.  La cam-
panya va ser un èxit assolint un 
total de 24 donacions. Moltes 
gràcies Castellolí!!. Mentres-
tant, a la Brillante es dugué a 
terme la conferencia: ”Puja al 
tren de les noves tecnologies”, 
a càrrec de l’empresa Ceina, 
durant hora i mitja realitzaren 
un taller Android, on tots els 
assistents van poder practicar 
amb les seves aplicacions. A 
continuació,  tothom a ballar 
amb Josep Maria Martínez (di-
rector de la Sala de Ball Anoia).
El dissabte al matí, a la sala 
la Brillante, els més petits van 
estar ben distrets amb l’espec-
tacle que va oferir l’Ampa de 
l’escola, i per acabar-ho d’arro-
donir, l’Ajuntament va estrenar 
un inflable que va ser l’estrella 
del matí!. 
Al migdia, la Depuradora de 
Castellolí obrí les portes per 
tots els veïns que es van in-
teressar en el funcionament 
d’aquesta nova instal·lació ubi-
cada als peus de la riera.
Al local la Cooperativa  durant 
tota la tarda es van estar mun-
tant diorames amb les figures 
Clicks de Playmobil. Realment 
van deixar a tots els assistents 
bocabadats amb l’espectacu-

Lliurament de premis en el concurs de cuina de Castellolí.
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lar muntatge. Al mateix local 
s’exposaren les fotografies 
presentades en el 2n Concurs 
Fotogràfic de Racons de Cas-
tellolí, on els guanyadors van 
ser les següents: 1r classificat: 
Montserrat Tarrida “Mirant el 
passat”, 2n classificat: Sylvie 
Perotti “Vistes des de la plana 
d’en Jaume cap a Puig Aguile-
ra” i 3r classificat: Jesús Brugu-
és “La cova del Sostre”.

Concurs de cuina
Al vespre, al Centre, es cele-
brà el 18è Concurs de Cuina 
i Còctels, amb la col·laboració 
de tots els restaurants del mu-
nicipi que participen fent de ju-
rat de l’acte, una tasca compli-
cada atès l’alt nivell dels plats 
presentats. 
Finalment els premiats van ser 
els següents:
Categoria plat calent: 
1r. Jordi Serra – Canalons de 
Foie amb tòfona negra fresca 
catalana; 2n. Ferran Coma – 
Jabalí del Rius; 3r. Concepció 
Pelegrí – Ous farcits de l’àvia 

Mercè; 
Categoria postres: 
1r. Vicenç Serra – Pastís de 
formatge i carbassa rostida; 
2n. Maria Guixà – Pastís de 
formatge; 3r. Montserrat Mén-
dez – Copa de Panacota
Categoria de còctel  
1r. Montserrat Méndez - Sant 
Francisco amb cointreau.
I a la Brillante Karaoke! Tot el 
jovent del poble va passar una 
bona estona cantant amb mú-
sica en directe amb la banda 
Karaokesband.
El diumenge, després de la 
missa cantada per la Coral 
d’Aulí, tothom a la Brilllante a 
passar una bona estona amb 
l’il·lusionista Pampa.
I per acomiadar la Festa Major 
d’hivern: teatre musical, amb 
el grup de Teatre Montbui amb 
l’obra “T’estimo, ets perfecte, ja 
et canviaré”. Els montbuiencs 
van omplir el teatre de gom a 
gom i tots els assistents coinci-
diren que van fer un excel·lent 
treball.

PXC denuncia l’existència 
d’un abocador iŀlegal a Òdena
ÒDENA / REDACCIÓ

El grup municipal de Platafor-
ma per Catalunya a Igualada 
ha presentat una instància per 
escrit perquè el govern de la 
ciutat li lliuri la documentació 
referent a un abocador que hi 
ha limítrof a Igualada, just a 
sobre del carrer Grècia i que 
pertany al terme municipal 
d’Òdena.
En aquest abocador “es llen-
cen contínuament cada dia 
abocaments provinents d’una 
fàbrica de la comarca”, ha dit 
el portaveu de PxC Robert 
Hernando, qui ja va preguntar 
en un ple de l’Ajuntament si 
aquest abocador tenia tots els 
permisos pertinents, si hi havia 
informes sobre  els productes 
que s’hi aboquen puguin perju-
dicar o no, tant a la ciutadania 
d’Igualada com a seu ecosiste-
ma, i si el tancament és el cor-
recte ja que “es pot entrar de 
qualsevol manera sense que hi 
hagi cap tipus de seguretat ni 

tancat al voltant”.
En aquest sentit Hernando ha 
declarat que “vist que no hem 
rebut resposta per part del go-
vern municipal després d’ha-
ver formulat la pregunta tant 
en un ple com en una comissió 
informativa, hem demanat la 
documentació per escrit, en-
tenem que el terreny pertany 
a Òdena, però està enganxat 
al barri de Les Comes d’Igua-
lada i molt lluny del nucli urbà 
d’Òdena”.
I va afegir que “volem estar se-
gurs que aquest producte no 
és contaminant ni perjudicial 
per a la ciutat i exigim saber 
si compleix tots els requisits 
legals i que es tanqui deguda-
ment ja que de la manera que 
està actualment el considerem 
perillós,  ja que no hi ha control 
de cap tipus  i es poden colar 
nens i fer-se mal o fins i tot ani-
mals que podrien beure dels 
tolls de líquid negre que es for-
men quan plou “.

L’abocador pertany al terme d’Òdena, i és limítrof amb Igualada.

La majoria dels serveis de la 
Policia de Vilanova són per 
molèsties i auxili ciutadà
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

L’auxili ciutadà i les molèsties 
veïnals han estat novament 
els principals serveis que la 
Policia Local de Vilanova del 
Camí ha realitzat en el segon 
semestre de 2012. Així és des-
prèn de les estadístiques que 
ha fet públiques el cos policial 
aquesta setmana i que podeu 
consultar a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí en l’apartat de Seguretat 
Ciutadana. 
Dels més de 900 serveis pres-
tats per la policia vilanovina, de 
juliol a desembre, 230 han es-
tat d’auxili ciutadà, 202 de mo-
lèsties a la via pública i 192 de 
molèsties veïnals. Els seguei-
xen els serveis per identificaci-
ons i per desperfectes a la via, 
que han estat una cinquantena 

en ambdós casos. Els agents 
han intervingut també en 42 
casos de conflictes familiars, 
25 accidents de trànsit i una 
vintena de robatoris. Més lluny 
queden en el registre de les es-
tadístiques policials els serveis 
per intervencions de drogues, 
que han estat d’una dotzena, 
i per detencions que han estat 
mitja dotzena.
Al llarg del semestre, la Poli-
cia Local ha atès per telèfon 
o a les dependències polici-
als 1651 persones. També 
cal remarcar les dades sobre 
recuperació i lliurament de do-
cumentació i objectes perduts 
o robats, 64 en total, en total. 
Carteres, claus, permisos de 
conduir i DNI.Pel que fa a les 
infraccions de trànsit, la Policia 
Local ha fet 273 denúncies.



Canvien el paviment a la baixada 
del pont de Can Mateu, a Jorba
JORBA / REDACCIÓ

Una de les actuacions de man-
teniment i millora del 2012 re-
alitzades per l’ajuntament de 
Jorba ha estat arranjar el pri-
mer tram del camí que hi ha al 
costat del Pont de Can Mateu. 
En primer lloc, va ser necessa-
ri portar a terme la demolició 
del tram asfaltat que estava en 
molt mal estat. 
Després es va excavar una  
caixa de paviment de 15 cm de 
fondària en el tram de terra. Fi-
nalment, es va formar un pavi-
ment de formigó armat per evi-
tar retraccions, amb formació 
de cuneta de recollida d’aigües 
cap al marge del camí. També 
s’ha portat a terme un arranja-
ment superficial de tot aquest 

Ple municipal.
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camí fins a la masia de Cal 
Mas Caçà, reforçant les zones 
amb més pendent a l’alçada 
de Cal Costa i la part amb més 
solcs que hi havia a la vora del 

Riu Anoia. En aquest tram s’ha 
fet reperfilat, nivellació com-
pactació de la base i estesa de 
tot-u en un 50% de tot aquest 
tram de camí. També s’ha re-
cuperat una arqueta i conducte 
de formigó de desguàs de les 
aigües cap al riu Anoia. 
Aquestes actuacions, inclo-
ses dins del projecte d’Ade-
quació d’espais de via pública 
del terme municipal de Jorba 
han comportat una inversió 
de 16.083,65 euros, el 90% 
dels quals compten amb una 
subvenció aprovada, però no 
pagada a l’ajuntament, per part 
del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya en 
el marc del PUOSC 2011.

La Tossa ja prepara la 
festa de la Candelera
MONTBUI / REDACCIÓ

El proper dia 3 de febrer, com 
ja és tradicional, tindrà lloc La 
festa de la Candelera i Sant 
Blai a l’església pre-romànica 
de la Tossa de Montbui.
Hi haurà missa solemne a les 
12 del migdia, a càrrec del Mn. 
Josep Ma Pujol, i es podrà 
gaudir dels cants de la Coral 
de Santa Maria d’Igualada. 
També es farà la benedicció 
de les candeles i dels fruits 
del camp. A totes les persones 
que assisteixin s’obsequiarà 
amb una almosta d’avellanes, 
i, com ja és tradició, es sorte-
jarà una panera de fruits secs 
i un tortell.
A la sortida de l’església, es 
podran fer donatius en espè-
cies, a benefici de la Llar del 
Sant Crist d’Igualada.  Tenint 
en compte la tendència solidà-
ria dels darrers anys per part 
dels assistents, s’espera que 
enguany les donacions siguin 
molt més nombroses.
Aquesta festa es organitzada 
cada any per la Fundació de 
La Tossa de Montbui.  

Visites lliures a l’ermita i al 
castell tots els diumenges
Tothom està convidat a gaudir 
d’aquest entorn històric i na-
tural, tots els diumenges pel 

matí, des de les 10.30 a les 
13.30.
La Tossa de Montbui rep la vi-
sita de més de 3.000 persones 
a l’any, que s’apropen a aquest 
espai per gaudir de l’entorn na-
tural i paisatgístic, de les vistes 
panoràmiques i el silenci, així 
com també del conjunt històric 
format per l’església pre-romà-
nica i el castell de frontera.   Un 
percentatge molt elevat dels vi-
sitants és de la comarca d’Ano-
ia, i la resta, són persones vin-
gudes de diferents comarques 
de la provincia de Barcelona.  
Puntualment també de Lleida 
o Tarragona.
L’obertura del castell i de l’er-
mita, és possible gràcies als 
membres de la Fundació de la 
Tossa, que de forma rotatòria i 
voluntària, obren cada diumen-
ge al matí, des de fa alguns 
anys, perquè tothom qui vulgui 
pugui visitar l’interior d’aquests 
monuments històrics. 

Dos detinguts acusats d’un 
robatori en un bar de Montbui

MONTBUI / REDACCIÓ

El dia 5 de gener de 2013 a la 
matinada es va produir un ro-
batori en un bar de Santa Mar-
garida de Montbuí. Els autors 
van forçar la porta principal 
i van saquejar les màquines 
escurabutxaques i la màquina 
de tabac, també dos televisors, 
dècims de loteria, begudes i 
altres productes alimentaris. 
La unitat d’investigació dels 
mossos va poder detenir el dia 
14 de gener els presumptes 
autors: Daniel VR, 32 anys, 
amb antecedents, nacionalitat 

L’Ajuntament de la Pobla aprova la 
convocatòria d’ajuts per a les entitats
LA POBLA DE CLARAM. / REDACCIÓ

El Ple de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt va apro-
var, en la sessió ordinària del 
17 de gener, la convocatòria de 
sol·licitud de subvencions per 
a les entitats locals. El període 
de petició d’ajudes es va obrir 
el 18 de gener i es tancarà el 
18 de març.
Les sol·licituds cal presentar-
les a l’Ajuntament, a través 
d’una instància amb la qual 
cal adjuntar el pressupost de 
les activitats previstes per a 
aquest any. L’horari d’oficina 
és de dilluns a divendres, de 
les 8 del matí a les 3 del mig-
dia, i els dimarts, de les 4 a 2/4 
de 7 de la tarda. El punt es va 
aprovar amb els vots a favor de 
CiU, PSC i ERC.
Un altre dels temes que es va 
tractar en aquest Ple va ser 
l’actualització dels mapes de 
capacitat acústica, punt que 
també es va acordar per una-
nimitat. En l’apartat de precs, 
preguntes i mocions, el grup 
municipal Socialista va pre-
sentar una moció sobre les 
mesures que caldria prendre a 
la C-244 quan es talla la C-15, 
com per exemple, quan hi ha 
un accident. 
Davant d’aquesta proposta, 
l’alcalde, Santi Broch, va expli-
car que quan es produeix algun 
tipus de situació com aques-
ta s’està en contacte amb els 
Mossos d’Esquadra. De totes 
maneres, va dir que parlaria 
amb el Servei Català de Tràn-
sit per saber si existeix algun 
protocol d’actuació. Al final la 
moció, amb alguns canvis, es 

va aprovar per unanimitat.
En el punt d’informes i propos-
tes d’alcaldia, l’alcalde es va 
referir a diverses qüestions, 
com la incorporació d’una nova 
assistent social, la Raquel Vi-
llariezo en substitució de la 
Sònia Aguilera; la poda d’ar-
bres al municipi; unes obres 
d’arranjament que s’han rea-
litzat a l’escola Maria Borés o 
els robatoris que hi va haver a 
final de l’any passat a la zona 
esportiva municipal.

Cursos a l’Ateneu 
La regidoria de Benestar Soci-
al de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha tret al carrer 
l’oferta de tres propostes: un 
curs de fotografia digital, un 
altre de massatge amb cadira 
i un taller de cuina de primave-
ra. Les inscripcions es podran 
fer fins al divendres 1 de febrer, 
al Local Social de l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal, de dilluns a di-
vendres, de les 10 del matí a 
les 12 del migdia i de les 5 a les 
7 de la tarda.
El curs de fotografia digital es 
farà del 29 de gener al 19 de 

març, els dimarts, de les 7 de 
la tarda a les 9 del vespre. El 
preu del curs és de 66 € i de 
33 € per a les persones majors 
de 65 anys i pensionistes. Les 
classes aniran a càrrec de pro-
fessors de l’empresa JM Info-
sistemes.
El curs de massatge amb ca-
dira es farà del 24 de gener al 
21 de març i anirà a càrrec de 
Nausica García. Les classes 
es faran els dijous, de 2/4 de 9 
del vespre a 2/4 d’11 de la nit. 
El preu del curs serà de 40 €.
I pel que fa a la darrera de les 
propostes, el taller de cuina de 
primavera, es farà del 12 de fe-
brer al 19 de març. Les sessi-
ons es farà els dimarts, de 2/4 
de 8 a 2/4 de 10 del vespre i 
aniran a càrrec de Carmen 
González. El preu del taller 
serà de 35 €.
Totes les activitats es faran 
al Local Social de l’Ateneu i 
perquè es realitzin caldrà que 
s’apuntin un mínim de 10 per-
sones. Per a més informació 
es pot trucar al telèfon 93 808 
78 00.

espanyola i veí de Santa Mar-
garida de Montbuí i com a col-
laboradora necessària Vanesa 
BB, de 29 anys, sense antece-
dents, nacionalitat espanyola i 
veïna de Santa Margarida de 
Montbuí. Vanessa BB va ser 
deixada en llibertat ja que es 
considera que es presentarà al 
jutjat quan en sigui requerida. 
El dia 15 de gener, Daniel VR 
va passar a disposició del jut-
jat de guàrdia d’Igualda qui va 
decretar la seva llibertat amb 
càrrecs.

Centre de Santa Margarida de Montbui.



Masquefa reforma la Rogelio Rojo 
per explicar la història de la fàbrica
MASQUEFA / REDACCIÖ

L’Ajuntament de Masquefa 
està finalitzant les obres de 
rehabilitació d’una antiga nau 
de la Rogelio Rojo que acolli-
rà en el futur un espai per a la 
memòria on es reproduirà la 
història d’aquesta emblemà-
tica fàbrica, la qual va acollir 
generacions i generacions de 
treballadors masquefins.
Els treballs de rehabilitació han 
anat a càrrec de la Brigada 
Municipal d’Obres i Serveis, 
que ha reformat totalment tant L’antiga fàbrica Rogelio Rojo, a Masquefa.
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l’exterior de la nau com l’inte-
rior, on es manté l’antic motor 
de vaixell que durant alguns 
anys va servir per a generar 
electricitat per a la fàbrica i en 
ocasions puntuals també per a 
l’enllumenat públic de la vila.
A més de rehabilitar la nau –
que durant els darrers anys 
d’activitat de la fàbrica va aco-
llir el taller de la secció de man-
teniment- s’ha instal·lat a l’en-
trada maquinària que ha estat 
restaurada, concretament tres 
premses.
L’objectiu de l’Ajuntament és 

que aquest edifici ara rehabili-
tat pugui acollir en el futur un 
espai per a la memòria que 
doni a conèixer, mitjançant di-
versos materials, la història de 
la fàbrica, que durant més de 
70 anys va marcar el dia a dia 
de la vila. 
Avui la Rogelio Rojo s’ha re-
convertit en un important com-
plex d’equipaments municipals 
que acull la Sala Polivalent, el 
Centre Tecnològic Comunitari, 
la nova Biblioteca i el Casal de 
Joves.

ERC presenta tres al·legacions 
al pressupost municipal d’Hostalets de Pierola
HOSTALETS PIEROLA / REDACCIÖ

El grup d’ERC d’Hostalets de 
Pierola, que encapçala l’exal-
calde Jordi Calpe, ha presen-
tat tres aŀlegacions respecte el 
pressupost municipal aprovat 
el passat 27 de desembre per 
l’Ajuntament. 
Els republicans manifesten 
a la primera aŀlegació que el 
pressupost esmentat “no con-
templa cap retallada als sous 
i retribucions dels càrrecs 
electes, és més proposa en 
les seves bases d’execució 
un augment del 60% de la in-
demnització per assistència 
als plens”, i explica que les 

despeses de govern sumen 
139.000 euros, repartides en 
61.000 euros de “retribucions 
bàsiques dels regidors”, 4.500 
euros de “telèfons mòbils dels 
regidors”, 2.500 euros per di-
etes i 6.000 euros per despla-
çaments, i 65.000 d’indemnit-
zacions (gratificacions). ERC 
diu també en l’aŀlegació que el 
pressupost “contempla també 
una retallada en subvencions 
i ajuts a serveis essencials 
com són els dedicats a l’en-
senyament dels nostres nens 
i nenes (escola Renaixença 
-15.000,00€, CEM Cal Maris-
tany -30.000,00€, transport 

escolar -5.000,00€,...)”. Per 
això demana que no es mo-
difiquin les gratificacions per 
assistència a plens municipals,  
amb un màxim de 12 plens i 18 
juntes de govern, i que les par-
tides de sous, mòbils, dietes i 
desplaçaments es redueixin 
en un 25%, incrementant així 
el pressupost del departament 
d’Ensenyament.
En la segona aŀlegació, ERC 
afirma que, davant la crisi eco-
nòmica que patim “és del tot 
imprudent i innecessari que es 
redueixin les partides més so-
cials dels pressupostos”, i ex-
plica que s’ha retallat la partida 
de promoció econòmica en un 
83%, quan en canvi s’acorda 
mantenir “partides de despe-
sa per assessors o coordina-
dors d’àrea externs per suplir 
les mancances dels polítics de 
govern”. Els republicans de-
manen que “es prescindeixi de 
tots els assessors o coordina-
dors “estables” deixant a zero 
les partides pressupostaries 

previstes”, i que s’incrementi 
la partida pressupostària del 
programa de serveis socials, 
fomentar l’ocupació, i la forma-
ció i l’orientació laboral”.

Aŀlegació sobre l’abocador
En la tercera aŀlegació, el grup 
d’ERC afirma que el pressu-
post municipal dels Hostalets 
“lliga i hipoteca cada vegada 
més aquest poble als ingres-
sos rebuts per l’activitat d’una 
empresa privada, incorporant 
com a ordinari uns ingressos 
de 322.000,00€ que són clara-
ment extraordinaris i que, per 
tant, haurien de destinar-se a 
partides de despesa extraor-
dinària. Altra cosa seria actuar 
de manera temerària”. 
Els independentistes dema-
nen que els ingressos de 
322.000,00€ es destinin “a 
cobrir partides de despesa ex-
traordinària, inversions. I que 
siguin projectes que després 
no augmentin més les despe-
ses ordinàries d’aquest Ajunta-

ment”, i que “es renegociïn els 
convenis signats recentment 
amb CESPA i que són clara-
ment perjudicials pels interes-
sos dels Hostalets de Pierola 
doncs rebaixen les condicions 
actuals de compensacions 
rebudes per tona entrada. 
D’aquesta manera es podran 
revisar a l’alça les partides d’in-
gressos”. 
Finalment, ERC explica que 
“els 68.925,26€ destinats a la 
partida de tractament de resi-
dus ecoparc es destinin a mi-
llorar les partides de despesa 
social, ensenyament, culturals, 
... mentre no es tanqui un acord 
raonable i es garanteixi que Els 
Hostalets de Pierola no ha de 
pagar res per poder entrar els 
seus residus a l’ecoparc tal i 
com passa amb l’abocador”.
Avui a la 1 del migdia hi ha pre-
vist un ple a l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, del qual 
n’informarem als nostres lec-
tors a la propera edició.
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Piera acull demà una Marató de 
Donació de Sang plena d’activitats

PIERA / REDACCIÓ

Amb l’objectiu de mantenir 
l’autosuficiència, el Banc de 
Sang i Teixits, torna a portar al 
nostre municipi una Marató de 
Donació de Sang. Edició rere 
edició, hem vist com actuaci-
ons, activitats, guarderia pels 
petits, i molts obsequis i sor-
preses ens han fet viure l’hàbit 
de la donació de sang com a 
una festa familiar. 
Sota l’eslògan “Cada gota 
compta”, Piera torna a aco-
llir una Marató de donació de 
sang. Conjuntament amb el 
Banc de Sang i Teixits, l’Ajun-
tament de Piera i l’Associació 
de Donants de Sang de l’Ano-
ia, s’ha previst que el proper 
dissabte 26 de gener de 2013, 
de 10 a 22h, es puguin realit-
zar donacions de sang a la 
Nau de Cal Sanahuja. La Ma-
rató persegueix com a objectiu 
principal sensibilitzar sobre la 
necessitat de prendre costum 
de donar sang i captar nous i 
noves donants. 
La comissió organitzadora tre-
balla per compaginar la dona-
ció de sang amb una jornada 
festiva. D’ençà bastant temps i, 
seguint experiències anteriors 
que han resultat molt positives, 
s’han mantingut contactes amb 
entitats, institucions, empreses 
i particulars per demanar el 
seu suport i col·laboració en 
la difusió i en la possibilitat de 
realitzar un seguit d’activitats 
lúdiques mentre duri l’esdeve-
niment. Posarem el màxim de 
facilitats per donar l’oportuni-
tat als ciutadans de fer aquest 
gest solidari. Cal recordar que 
per donar sang a la Marató no-
més cal tenir més de 18 anys 
i pesar 50 kg o més, i no cal 
anar en dejú. 
Comptem amb una gran im-
plicació d’entitats, col·lectius i 
empreses del municipi, que vo-
len contribuir en aquesta festa 
de la donació de sang. 

La donació de sang de Piera, sempre molt participada.
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Els/les responsables d’aquesta 
marató fan una crida a la parti-
cipació de tothom en la prepa-
ració de l’esdeveniment, ja si-
gui aportant idees, ajudant a la 
difusió amb qualsevol iniciativa 
o preparant activitats. 
Si esteu interessats en parti-
cipar-hi, podeu posar-vos en 

PIERA / REDACCIÓ

El pròxim diumenge torna la 
festa dels Tres Tombs, una tra-
dició popular recuperada grà-
cies a la tasca dels Amics de 
Sant Antoni fa 7 anys. 
Aquest diumenge, Piera cele-
bra la festa dels Tres Tombs or-
ganitzada pel Grup d’Amics de 
Sant Antoni amb el suport de 
l’Ajuntament de Piera. Aquesta 
festa popular es va recuperar 
el 2006, ara fa 7 anys, gràcies 
a la feina i l’esforç d’aquesta 
agrupació, i cada any veu in-
crementat el nombre de partici-
pants ja sigui a cavall o acom-

contacte al telèfon 902 170 
257, o c/e jmplanella@nadark.
com (A/ Sr. Josep Maria Plane-
lla). 
S’està treballant amb l’objectiu 
de batre un rècord de participa-
ció, la qual cosa només es pot 
aconseguir amb la implicació 
de tota la societat de Piera. 

10 h  Obertura de la VI Ma-
rató de la Sang de Piera Inau-
guració del marcador: Amics 
del Pubillatge de Piera 
Durant el dia: 
•  Sorteig d’una bossa feta a 
mà de Nobochi 
11.30 h  Associació Ballestea 
Conjunt de guitarres de l’As-
sociació Ballestea 
12h  Agrupació Sardanista de 
Piera Actuació de l’Agrupació 
Sardanista de Piera Exhibició 
de puntes, a càrrec de l’Esco-
la de Puntaires de Piera Pre-
sència de les autoritats muni-
cipals per recolzar la Marató 
12.30 h Col·laboració i recital 
de poemes a càrrec de Núria 
Feliu. 
Lliurament de diplomes del I 
Curs de Primers Auxilis, a càr-
rec de les regidores de Salut 
i Esports de l’Ajuntament de 
Piera 
13 h Escola de Puntaires de 
Piera.
16 h  Falcons de Piera 

16.30 h Actuació de Xavi Vi-
llanueva.
17 h Actuació dels Falcons de 
Piera i taller falconer Xocola-
tada Popular 
18 h Aula M. de Música Ac-
tuació de l’Aula Municipal de 
Música 
19 h Club Bàsquet Piera Actu-
ació de Pepe Cabrera 
20 h Club Tennis Piera Actua-
ció d’Aerodance 
22 h Última actualització del 
marcador a càrrec de l’Alcal-
de de Piera, Jaume S. Guixà, 
i de les autoritats presents a 
l’acte de cloenda. 
Activitats complementàries: 
Servei gratuït de Guarderia 
a càrrec de Creu Roja Anoia 
Piera Parxís gegant i xutòme-
tre, gentilesa de la Diputació 
de Barcelona Portes obertes 
al parc mòbil dels Bombers 
i l’ADF de Piera Passejades 
amb ponis a càrrec de l’Hípica 
La Lluna (de 16.30 a 18 h) 

Activitats durant tot el dia

Diumenge, la Festa dels 
Tres Tombs arriba a Piera

panyant la jornada amb els 
animals domèstics.
La festa engega a les 10 ho-
res, amb la concentració de 
cavalls i animals de companyia 
al parc del Gall Mullat. A les 
10.30 hores hi haurà esmorzar 
popular per als participants i a 
les 12.15 hores començaran 
els tres tombs, que recorreran 
els carrers del centre de la Vila. 
La benedicció dels animals do-
mèstics des d’un espai habilitat 
al carrer Piereta, 22, posarà 
punt final a aquesta jornada 
festiva.

Tres Tombs a Piera.

PIERA / REDACCIÓ

Ja us podeu inscriure a la Fira 
del Sant Crist mitjançant un 
apartat habilitat al web munici-
pal, on podeu trobar el formu-
lari d’inscripció, així com tota 
la informació referent a aquest 
esdeveniment. 
Ja estan en marxa els prepa-
ratius per a la XXIV Fira del 
Sant Crist de Piera, que se ce-
lebrarà els dies 20 i 21 d’abril, 
organitzada per la regidoria 
d’Empresa i Ocupació amb el 
suport de l’empresa Manage-
ment. Per participar-hi com a 
expositors, amb l’opció de pa-
rada o bé estand, cal que em-

Ja us podeu inscriure a la 
Fira del Sant Crist

pleneu el formulari d’inscripció 
disponible a viladepiera.cat/
actualitat/fira2013. Així mateix, 
en aquest apartat hi trobareu 
tota la informació sobre l’esde-
veniment, així com la necessà-
ria sobre preus de les parades 
i els estands.
D’altra banda, en el cas que 
sigueu entitats o particulars 
interessats a col·laborar amb 
activitats d’entreteniment tam-
bé podeu emplenar el formulari 
d’inscripció o contactar amb la 
Rosa Mari Carreras, trucant al 
93 778 82 00 (ext. 451), o envi-
ant un correu a rosamaricarre-
ras@gmail.com.

 



Taller de disfresses 
al Casal de Carme
CARME / REDACCIÓ

Un cop encetat l’any i amb les 
activitats a ple gas, al Casal de 
Carme, el grup  de gent gran   
va per feina. El passat dilluns 
es van iniciar una sèrie de ta-
llers de disfresses per celebrar 
el Carnestoltes que és a tocar.
Aquest any la temàtica  s’em-

Dilluns es van iniciar el taller de disfresses.

Campanya de 
sensibilització sobre 
la gestió i prevenció 
de residus a Collbató

26
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
25 de gener de 2013 Comarca

Anoia Sud  

marca en  el món floral. Túni-
ques de colors i flors a dojo,  
que aportaran un toc de creati-
vitat , alegria i diversió,  tan ne-
cessaris en el moment actual.  
S’obre així una petita escletxa, 
un espai de trobada i relació 
entre les mes grans de Carme.

El jove llacunenc David Gomà guanya un 
premi del Fotoconcurs del Carnet Jove
LA LLACUNA / REDACCIÓ

El jove de La Llacuna David 
Gomà ha guanyat el quart 
premi del XIII Fotoconcurs del 
Carnet Jove. El director gene-
ral de l’Agència Catalana de 
la Joventut, Jordi Boixadera, li 
ha fet entrega del premi. Gomà 
ha obtingut el guardó gràcies a 
la fotografia “Pomàquet”, que 
podeu veure il.lustrant aquesta 
notícia.
En total s’han premiat a quinze 
joves d’entre 15 i 28 anys per 
les seves instantànies presen-
tades en les diferents catego-
ries del popular concurs de fo-

tografia: oficial (temàtica lliure), 
viatges, social, natural, retrats i 
fotos instantànies.
La guanyadora del primer pre-
mi del Fotoconcurs ha estat 
Montserrat Balañà, per la foto-
grafia “Observant el camí”, que 
retrata a un nen mirant a través 
de la finestra.
Un total de 781 joves han par-
ticipat a l’edició actual del con-
curs, els quals han presentat 
fins a 2.164 instantànies. En 
els últims set anys, han estat 
7.896 els joves d’entre 14 i 30 
anys els que han participat a la 
iniciativa, i les fotografies con-
cursants han arribat fins a les 
27.679.
A més del Fotoconcurs, el Car-
net Jove també ha resolt la V 
Beca CJ Connecta’t a la Foto-
grafia. Un reportatge fotoperio-
dístic sobre la revolució política 
que va fer canviar el règim de 
Hosni Mubarak a Egipte, ha 
estat el guanyador de l’edició 
d’enguany. 
El treball “Egipte, futurs in-
certs”, elaborat per Josep 
Subiranas (28 anys, Manlleu), 
retrata la tasca del grup de 
joves activistes Maspero Yo-
uth Group per aconseguir una 
convivència pacífica entre to-
tes les comunitats religioses al 
país, així com per solucionar 
els problemes dels joves de 
la comunitat copta, entre els 
quals hi ha la falta d’oportuni-
tats laborals.
La beca, que està dotada eco-
nòmicament, permet al jove 
seleccionat col·laborar a la 
secció de fotografia del diari La 
Vanguardia durant un any.
La convocatòria 2012 de la 
Beca de Fotografia ha comptat 

Al llarg dels propers mesos 
l’Ajuntament de Collbató durà 
a terme una campanya per a la 
prevenció i la gestió de residus 
al municipi, la qual inclourà una 
sèrie d’accions tals com actu-
acions amb el comerç del mu-
nicipi, activitats de prevenció 
de residus a les escoles o la 
celebració d’una festa de final 
de campanya coincidint amb 
el Dia Internacional del Medi 
Ambient el dia 5 de juny, entre 
d’altres activitats. L’objectiu de 
la campanya és arribar a tota la 
població de Collbató i treballar 
amb els diferents actors impli-
cats en la gestió i prevenció de 
residus, des de la ciutadania 
fins als comerços passant per 
les escoles.
El tret de sortida de la campa-
nya va tenir lloc el passat 15 
de desembre de 2012 a la Fira 
de Nadal, en la que es va dur 
a terme un taller de decoració 
nadalenca a partir de la reuti-
lització de residus. En aquesta 
activitat realitzada en el marc 
de la Fira de Nadal van partici-
par una cinquantena de perso-
nes, que van poder gaudir fent 
manualitats i aprenent com els 
residus poden tenir una nova 
vida.

Nou local de 
l’Associació Collbató 
per la Solidaritat, amb 
la Fundació Rogent

Cada primer diumenge de mes 
obrirà les seves portes el nou 
local solidari que posa en mar-
xa l’Associació Collbató per la 
Solidaritat amb el suport de la 
Fundació Rogent. Situat al car-
rer d’Amadeu Vives, 11, aque-
lles persones que puguin ne-
cessitar material com ara roba, 
joguines o llibres trobaran les 
portes obertes de 10 a 14 h.
De la mateixa manera, també 
podran fer les seves aportaci-
ons aquells que vulguin oferir 
aquests i d’altres objectes.
Per tal de fer ús del servei 
que ofereix aquest espai en 
diferent horari a l’establert pot 
contactar amb l’entitat a través 
del correu solidaritatcollbato@
gmail.com
Més informació a la web de 
l’Associació:  www.solidaritat-
collbato.org

La Diputació atorga 4.000 euros per un 
estudi hidràulic a Capellades
CAPELLADES / REDACCIÓ

L’Ajuntament de Capellades té 
una subvenció de 4.000 euros 
per fer un projecte que s’ano-
mena “Estudi hidràulic de la 
zona xarxa de clavegueram, a 
l’encreuament del carrer Divina 
Pastora amb la Ronda del Ca-
pelló”. 
La Diputació de Barcelona 
subvenciona l’estudi per do-
nar sortida al problema de les 
inundacions a la confluència 
dels carrers Lluís Companys, 
Divina Pastora i Ronda de Ca-
pelló que produeixen seriosos 
problemes als veïns cada ve-
gada que hi ha pluges intenses 
a la zona.
Des de l’Ajuntament de Cape-

Barcelona per tal que inverteixi, 
dins el Pla de Xarxa Barcelona, 
per dur a terme les actuacions 
necessàries dins d’aquest ma-
teix any 2013.

Encreuament de la Ronda del Capelló i el carrer Divina Pastora, a Capellades.

llades es convocarà als veïns 
d’aquesta zona a una reunió 
informativa per explicar com a 
banda d’aquest projecte també 
s’està insistint a Diputació de 

Campanya de la 
Policia Local de 
Capellades per a 
retirar vehicles

La Policia Local de Capellades 
ha iniciat una campanya de re-
tirada de vehicles en desús o 
abandonats als carrers de la 
vila. Qualsevol persona que 
tingui un vehicle fora d’ús o bé 
que el vulgui donar de baixa, 
pot adreçar-se a la Policia Lo-
cal de Capellades per realitzar 
la retirada, els tràmits de baixa 
i l’expedient de residu urbà, 
sense cap cost o despesa en 
el tràmit.
Recordem que les depen-
dències de la Policia Local de 
Capellades estan en un nou 
espai, al costat del Pavelló 
Poliesportiu de Capellades. El 
telèfon de la Policia Local és el 
93.801.08.00.

La Brigada segueix 
amb les tasques 
de manteniment a 
Capellades

Aquest any 2013 ha començat 
amb el personal de la Brigada 
d’Obres de l’Ajuntament de 
Capellades realitzant un seguit 
de tasques de manteniment. 
Per exemple s’ha repassat la 
pintura de passos de vianants, 
dels passos elevats o de les 
zones grogues. També s’ha fet 
neteja a fons del paviment de 
diversos carrers que estaven 
especialment bruts o dels con-
tenidors. També els jardiners 
estan aquests dies fent les tas-
ques de poda i manteniment 
de l’arbrat. amb la participació de 91 titu-

lars del Carnet Jove. A més del 
guanyador, els quatre finalistes 
han estat: Paola Lai  (31 anys, 
Sabadell), Katerina Repina (25 
anys, Barcelona), Alexandra 
Ferreiro (29 anys, Barcelona) i 
Cecilia Pereira (30 anys, Bar-
celona).
Les Beques Carnet Jove són 
una aposta de l’Agència Cata-
lana de la Joventut per reforçar 
la vessant social i participativa 
del carnet, que inclou propos-
tes per ajudar als joves a acce-
dir al món professional, fomen-
tar la interrelació entre la gent 
jove, la mobilitat internacional i 
potenciar la creativitat i l’accés 
a la cultura.
L’any 2012, un total de 113.501 
joves van participar a les dife-
rents propostes del Connecta’t, 
xifra rècord des de l’inici del 
programa el 2006. La incorpo-
ració de les xarxes socials (Fa-
cebook i Twitter) ha ajudat a 
popularitzar el programa entre 
els titulars del Carnet Jove i els 
joves en general.

Fotografia “Pomàquet”, amb la que 
David Gomà ha guanyat el premi.



Instal·len als nuclis de la Torre de 
Claramunt petites deixalleries
LA TORRE CLARAM. / REDACCIÓ

Reciclar és més fàcil per als 
ciutadans de la Torre de Cla-
ramunt perquè l’Ajuntament 
del municipi ubica nous conte-
nidors per a les deixalles que 
són més tòxiques. La campa-
nya fomenta el reciclatge, do-
nat que apropa els contenidors 
als nuclis urbans que formen 
el municipi. De moment, s’han 
instal·lat un total de sis conte-
nidors repartits entre els nu-
clis urbans amb més extensió. 
L’objectiu de l’Ajuntament és 
instal·lar aquest servei en tots 
els nuclis.
Entre els objectes que es po-
den llençar als contenidors hi 
ha, per exemple, les piles o les 
bateries, que quan són obso-
letes són molt contaminants. 
També s’hi poden deixar cd, 
mòbils, tòners d’impressora... 
Contenidors en 4 dels 9 nuclis
Les petites deixalleries s’ubi-
quen en quatre dels nou nuclis 
urbans que conformen la Torre 
de Claramunt. Per ara, els que 
compten amb aquest servei 

Punt de reciclatge a la Torre de Claramunt.
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Línies elèctriques entre l’Anoia i l’Alt Penedès.

Endesa adequa la xarxa a Capellades i 
Mediona per la demanda de clients industrials
CAPELLADES / LA VEU

Endesa ha realitzat recent-
ment treballs a la xarxa elèc-
trica de 5 municipis de l’Alt 
Penedès i l’Anoia amb l’ob-
jectiu de donar resposta a la 
demanda de 6.500 clients, bà-
sicament polígons industrials. 
L’adequació de la infraestruc-
tura ha consistit en estendre 
una nova línia de mitja tensió a 
25 kV des de la subestació de 
Capellades, a l’Anoia, fet que 
ha permès triplicar la potència 
de la zona, passant de 10 MW 
a 30 MW. L’actuació beneficia 
Sant Quintí de Mediona, Sant 
Joan de Mediona, Sant Pere 
de Riudebitlles i Torrelavit, a 
l’Alt Penedès; i Capellades, a 
l’Anoia. 
En concret, la Companyia ha 
reformat una línia de mitja ten-
sió per una de doble circuit, de 
manera que s’han retirat 21 
suports metàl·lics, 2 de fusta i 
39 de formigó. Al seu lloc se 
n’ha instal·lat 43 de metàl·lics. 
A més, també s’ha renovat 42 
quilòmetres de cablejat aeri i 
4 quilòmetres de subterrani. 
En aquest sentit, i aprofitant 
l’actuació, s’han substituït els 
antics aïlladors de porcellana 
per uns nous de polimèrics. 

Aquests es fabriquen a partir 
d’un compost a base de fibra 
de vidre i silicona i aporten sig-
nificatius avantatges respecte 
dels anteriors: pes més lleuger 
i major resistència a les incle-
mències meteorològiques com 
la calamarsa, les pedregades, 
o les descàrregues de llamps; 
la pol·lució; o el vandalisme, 
com els trets dels caçadors.
Les obres s’emmarquen en el 
projecte de repotenciació de la 
xarxa elèctrica a l’Alt Penedès 
i l’Anoia, i per extensió a Ca-

talunya, amb l’objectiu de mi-
llorar la continuïtat i la qualitat 
del subministrament, així com 
facilitar el desenvolupament 
industrial de polígons com 
Els Vinyets - Els Fogars, de 
Sant Quinti de Mediona. Així 
doncs, amb l’augment de MW 
de potència instal·lada es dota 
la infraestructura d’una major 
solidesa per atendre els con-
sums actuals i també els nous 
subministraments que hi pugui 
haver en el futur. 

són Ca l’Anton, el contenidor 
s’ubica davant del parc infantil; 
Vilanova d’Espoia, davant de 
la llar d’infants; el nucli antic de 
la Torre, a la carretera de Ca-
pellades amb el c/ Torre Nova 
i, per últim, Pinedes de l’Ar-
mengol. En aquest últim cas, 
atesa l’extensió del nucli urbà, 
es compta amb tres conteni-
dors: al c/ Borges Blanques, 

al c/ Font de l’Armengol canto-
nada amb Francesc Cambó i a 
l’avinguda d’Espoia.
L’Ajuntament de la Torre tre-
balla per col·locar el servei de 
deixalleria als altres cinc nuclis 
i, així, conscienciar els ciuta-
dans sobre la importància del 
reciclatge. Amb les minideixa-
lleries, l’Ajuntament facilita la 
tasca de reciclar les deixalles 
més comunes i assegura no 
augmentar la contaminació a 
la zona.

Programa pilot a la Torre 
entre persones que 
comparteixen malaltia
LA TORRE CLARAM. / REDACCIÓ

Implicar activament els paci-
ents en la manera d’afrontar 
la malaltia. Aquest és l’objectiu 
del Programa Pacient Expert 
(PPE), un projecte en què ma-
lalts amb el mateix problema 
de salut participen en sessi-
ons col·lectives que condueix 
un pacient amb formació prè-
via, on comparteixen coneixe-
ments i experiències  per millo-
rar la seva qualitat de vida. A 
la comarca de l’Anoia, aques-
ta tardor dotze pacients amb 
malaltia pulmonar obstructiva 
crònica (MPOC) han participat 
en un grup a La Torre de Cla-
ramunt. El pacient expert José 
Antonio Garcia Madrid ha es-
tat l’encarregat de dirigir-lo. La 
previsió és que properament 
s’iniciï un nou grup a Capella-
des. 
La finalitat del Programa és 
promoure, mitjançant l’inter-
canvi de coneixements i expe-
riències entre pacient expert i 
la resta de participants, canvis 
d’hàbits que millorin la qualitat 
de vida i la convivència amb 
la malaltia. D’altra banda, la 

iniciativa també incideix en el 
foment de l’autocura dels pa-
cients i estreny la relació entre 
aquests i els professionals sa-
nitaris, promovent el treball en 
equip. Un altre dels avantatges 
d’aquest model és que el con-
ductor ha experimentat en pri-
mera persona els símptomes i 
els problemes que es tracten i 
és, per tant, qui en pot parlar 
més adequadament a d’altres 
persones que han patit les ma-
teixes experiències.  
El pacient expert dirigeix el 
grup i també hi participen, com 
a observadors, professionals 
d’infermeria i de medicina de 
família. El programa consta de 
9 sessions al llarg de dos me-
sos i mig. Les trobades inclo-
uen una part teòrica i una altra 
de pràctica, i el nombre de par-
ticipants és entre 10 i 12 perso-
nes, amb l’objectiu de garantir 
una comunicació fluïda i efec-
tiva. Des de l’any 2006, hi han 
participat més de 800 pacients, 
74 com a pacients experts, 
afectats d’insuficiència cardía-
ca, malaltia pulmonar obstruc-
tiva crònica, teràpia anticoagu-
lant oral i diabetis tipus II. Naulover participarà 

a la passarel·la 080 
Barcelona Fashion
MEDIONA / LA VEU

El proper dijous, 31 de gener a 
les 11,30 hores, la firma tèxtil 
de Mediona Naulover desfilarà 
una edició més a la Passareŀ-
la 080 Barcelona Fashion que 
tindrà lloc a l’edifici Dhub de 
Barcelona.
Segons Carme Noguera, de 
Naulover, “desfilar en el marc 
del 080 Barcelona Fashion su-
posa reforçar la marca i ajuda 
a internacionalitzar. A més, la 
passareŀla ofereix una altra vi-

sió de la coŀlecció i et permet 
arribar a altres públics”. 
La coŀlecció tardor-hivern 
2013-2014 de Naulover s’ins-
pira en la peŀlícula “Belle de 
Jour” de Buñuel, amb una 
Catherine Deneuve, emboli-
cada en làtex i vinil. El sentit 
de la costura i l’alta qualitat del 
punt de Naulover es barregen 
de manera molt sensual amb 
la duresa del làtex i el vinil cre-
ant una dona clàssica de radi-
ant modernitat.

Dos dels models de la col.lecció de Naulover.
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Calonge inicia l’elaboració 
del Mapa del Patrimoni Cultural

CALAF / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana es van 
disputar les finals del Campio-
nat de Catalunya de  Fronten-
nis en la modalitat preolímpica 
per equips de club. El conjunt 
format per les parelles de Ca-
laf i Sant Martí Sesgueioles —
Manel i Cristian Ruiz del Viso; 
Ramon Isaac López Canet i 
Miquel López Campos; Julià 
López Canet i Daniel Pleixats 
Mateu— va imposar-se final-
ment al Club Frontennis Abrera 
‘A’, proclamant-se campió de 
Catalunya en la 2a categoria. 
Aquesta victòria significa l’as-
cens automàtic del club Calaf 
– St. Martí Sesgueioles a la 1a 
categoria la temporada vinent, 
després d’un excel·lent campi-
onat en el qual va quedar pri-
mer del seu grup i va anar su-
perant totes les eliminatòries.

El patrimoni cultural de Calonge quedarà catalogat com cal.

Avui i demà, 
exposició “Quaderns 
de viatge” a Calaf

La Unió Calafina acollirà, avui 
divendres i dissabte, l’exposi-
ció itinerant “Quaderns de viat-
ge, memòria popular en Super 
8 mm”. Es tracta d’una inici-
ativa de l’associació l’Arada 
que vol posar en valor aquest 
format de cinema domèstic i 
popular que, a més de con-
servar la nostra memòria re-
cent, va permetre que florissin 
la independència i la llibertat 
necessàries per als primers i 
arriscats passos del cinema 
amateur. 
El Super 8 mm va suposar 
un canvi en el paradigma del 
mètode de treball del cinema 
amateur, ja que va permetre el 
cineasta treballar amb autono-
mia. “Quaderns de viatge” té 
un triple propòsit: donar comp-
te del ric panorama cultural i 
patrimonial de la Catalunya 
central; recollir l’esperit avant-
guardista i experimental dels 
pioners treballs en Super 8; i 
fer còpies d’aquests valuosos 
documents en formats actuals.
L’exposició “Quaderns de viat-
ge, memòria popular en Super 
8 mm” es podrà veure avui de 
18.00 h a 20.00 h, i el dissabte 
26 de gener d’11.00 h a 14.00 
h i de 17.00 h a 19.00 h, a la 
Unió Calafina.

Ascens del Calaf-Sant Martí Sesgueioles de 
frontennis a la primera categoria

Jordi Viladoms en plena etapa amb la Husqvarna.

Detingut per intent de 
robatori en un pis 
de Calaf

El dia 18 de gener al migdia 
els mossos van va rebre avís 
d’un testimoni, que hi havia 
algú intentant forçar l’accés 
a un pis del carrer Isidre Vilaró 
de la localitat de Calaf. Quan la 
policia va arribar al lloc va tro-
bar un home amb un tornavís, 
un martell i una barra de ferro. 
La porta del domicili presenta-
va signes de forçament i hi ha-
via una serra petita encallada a 
la porta. L’home va manifestar 
als agents que vivia en aquell 
pis i que s’havia oblidat les 
claus a l’interior. 
La patrulla policial va contactar 
amb la propietària del pis, qui 
va negar que el pis estigués 
llogat o que hi visqués ningú de 
feia com a mínim 5 anys. Ales-
hores els mossos van detenir 
l’home com a presumpte au-
tor d’un robatori amb força, en 
grau de temptativa. La reacció 
del detingut va ser d’insultar 
als agents i resistir-se activa-
ment a la detenció.
El detingut Abdelouahab C, 
de 38 anys, amb antecedents, 
nacionalitat marroquina i veí 
de Calaf. El jutge de guàrdia 
d’Igualada, va decretar la seva 
llibertat amb càrrecs.

CALONGE DE SEG. / REDACCIÓ

L’Ajuntament de Calonge de 
Segarra ha iniciat, aquest 
mes de gener, l’elaboració del 
Mapa del Patrimoni Cultural 
de Calonge de Segarra, amb 
la col·laboració de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Bar-
celona. 
L’objectiu de l’elaboració del 
Mapa del Patrimoni Cultural 
és conèixer la riquesa cultural 
i natural del terme municipal, 
i així poder establir mesures 
per a la seva protecció, con-
servació i difusió. El Mapa del 
Patrimoni Cultural pretén la de-
tecció exhaustiva, la descripció 
i la valoració del patrimoni im-
moble (edificis, conjunts arqui-
tectònics, elements arquitectò-
nics i jaciments arqueològics), 
del patrimoni moble (objectes 
singulars i col·leccions), del 
patrimoni documental (fons 
fotogràfics, documentals i bi-
bliogràfics), del patrimoni im-
material (manifestacions fes-
tives, tècniques artesanals, 
costumari, tradició oral, cuina, 
música i dansa) i del patrimo-
ni natural (zones d’interès na-
tural i espècimens botànics 
singulars). Això significa que 
el Mapa ha de recollir tots 
els elements significatius del 
nostre terme: les masies, les 
ermites, els molins, els forns, 
els tallers, les fàbriques… i 
altres mostres d’arqueologia 
industrial; les barraques de 
pastor o de pagès; les creus 

de terme; les fonts, els arbres 
monumentals i altres indrets 
naturals o paisatgístics; les col-
leccions d’objectes; els arxius, 
els documents antics i les col-
leccions d’antigues fotografies; 
les llegendes, els costums, les 
festes, els balls i les cançons, 
vigents o desaparegudes; etc. 
En definitiva, es tracta de dis-
posar el màxim d’informació 
sobre els elements que confor-
men el patrimoni cultural d’un 

terme municipal, a més de per-
metre portar a terme diferents 
actuacions envers aquest pa-
trimoni, com la seva conserva-
ció i difusió.
Durant la realització del Mapa 
del Patrimoni Cultural hi hau-
rà un procés participatiu amb 
els veïns i veïnes de Calonge 
de Segarra per tal que puguin 
aportar els seus coneixements 
al respecte.

Els misteris del sol, 
a l’observatori 
de Pujalt

El dissabte 2 de febrer entre 
les 16h i les 19h de la tarda es 
portarà a terme a l’Observatori 
de Pujalt un mini curs sobre el 
Sol a càrrec de GAME “Grupo 
Amateur de Meteorología  Es-
pacial”. GAME el composen 
una sèrie d’aficionats de l’estat 
espanyol que porten a terme 
el seguiment de l’activitat so-
lar gràcies a les diferents da-
des que es recullen des dels 
satèl·lits. Des de la seva web, 
www.ccme.es, i el seu grup al 
facebook, amb més de 23.000 
seguidors, fan difusió dels dife-
rents fenòmens que s’hi produ-
eixen i a la vegada desmentei-
xen als falsos rumors que de 
forma continuada en els dar-
rers mesos es van comentant 
sobre l’estrella més propera a 
la Terra. Josep Maria Llenas i 
Pablo González, membres de 
GAME a Catalunya, portaran a 
terme aquest mini curs. Al llarg 
de les 3 hores es parlarà sobre 
els fenòmens del Sol, com ens 
afecten i les veritats i les menti-
des sobre l’estrella més prope-
ra a la Terra. 
El mini curs té un cost de 6€. 
Per apuntar-se cal trucar a 
l’Espai Cívic Centre d’Igualada 
al 93 806 81 01. El pagament 
es farà el mateix dia 2 de febrer 
en efectiu a  Pujalt.
Després del mini curs del Sol 
es portarà a terme una obser-
vació astronòmica amb les 
agrupacions astronòmiques de 
Barcelona i de l’Anoia.  Cost 
de l’observació 4€. Per apun-
tar-se a l’observació cal trucar 
a l’Observatori, 620 136 720.



- ESCOLES DE L’ANOIA: 

Escoles de l’Ateneu, Montclar i Mes-
tral, IES Alexandre de Riquer, Escola 
Castell d’Òdena, Escola Pompeu Fabra, 
Acadèmia Igualada, Escola Gabriel Cas-
tellà, Escolàpies, Escola Garcia Lorca, 
Ramon Castelltort, IES Milà i Fontanals, 
Monalco, Escola Serra de Coll Bas, Maris-
tes, Escola Joan Maragall, Escola Dolors 
Martí, Herois del Bruc, Les Flandes i 
Renaixença.
pàg. 3,4,5 i 6

de l’Anoia

GUANYADOR DE LA PORTADA:
PERE MIQUEL MARBÀ RECASENS  (9 anys) 

Núm. 10

- COM TENIR CURA
  DE LA TEVA   
  MASCOTA! 
  pàg.2

ENTRETENIMENT
- LES 7 DIFERÈNCIES
- SOPA DE LLETRES 
  pàg.3

 

- ART: 
  L’ italià Giotto

- QUÈ EN SAPS...
  dels coets?
- PROPOSTES DE LECTURA
- La portada! pàg.1

25 de GENER del 2013 
Suplement gratuït



Giotto neix l’any 1267 (tot i que els historiadors 
no estan segurs de la data) en un petit poble prop 
de Florència. Ningú no sap encara que aquest nen 
es convertirà en un dels primers artistes cone-
guts per tothom pel seu nom.

A les parets de les esglésies, Giotto pinta frescos 
que narren la vida dels sants o de Jesús, i ho fa 
d’una manera completament nova. No vol pintar 
només el que veu, sinó també captar les emocions 
de les persones.

Els seus personatges perden la rigidesa que 
havien tingut fins aleshores. Viuen, parlen, es 
diverteixen o ploren amb una profunda humani-
tat.

El públic queda meravellat de veure’ls en acció 
amb tanta naturalitat, amb uns colors tan vius. 
Giotto anuncia l’art del Renaixement. En aquesta 
època els artistes encara pinten per glorificar 
Déu, però a les pròsperes ciutats italianes, que 
són també petits estats, els prínceps comencen a 
encarregar obres per commemorar els seus fets 
d’armes.

El 1969, el coet americà Saturn 5 va enviar 
uns homes a la lluna. Onze anys més tard 
es va enllestir la llançadora espacial.

El 21 de juliol de 1969, els primers homes 
posen van posar el peu a la Lluna. Aquest 
esdeveniment el va seguir tot el món.

Una mica més tard, arran d’una missió 
americana, es va inventar un vehicle tot 
terreny per poder circular per la lluna amb 
més facilitat.

La llançadora espacial s’envola gràcies a 
dos enormes coets, dels quals es desprèn 
en ple vol a l’espai.
Durant la seva missió, els astronautes 
poden sortir fora de la nau a reparar els 
satèl·lits que s’han fet malbé.

Actualment, es construeixen estacions a 
l’espai, on viatjen els astronautes.

de l’Anoia2pàgina

Felicitats Pere Miquel Marbà

AGRAÏMENTS A TOTS ELS PARTICIPANTS DE 
 L’ESCOLA JESÚS MARIA d’Igualada!

Foto de la guanyador de la portada, 4t de primària.



       

ANSIETAT PER SEPARACIÓ EN 
GOSSOS
És una de les patologies del com-
portament més freqüents que ens 
trobem en la consulta d’etologia 
del hospital veterinari de Cata-
lunya; com el seu nom indica 
l’animal pateix ansietat exclusi-
vament quan no té accés al pro-
pietari o bé perquè aquest està 
fora del domicili o bé perquè no 
té accés al propietari directament
Els signes més freqüents són: 
-destrucció del mobiliari
- bordar
-anar amunt i avall contínuament
- Orinar-se o defecar-se
El diagnòstic i tractament s’ha de 
fer de forma precoç ja que si espe-
rem gaire les probabilitats d’èxit 
són més redundes. Cal realitzar 
un canvi gradual amb la nostra 
interacció amb la mascota per 
tal de que canviï el seu compor-
tament; no els hem de “mimar” 
a tot hora i quan ells ho vulguin, 
cal no mostrar atenció envers 
ells abans i després d’arribar a 
casa a no ser que mostri una 
conducta tranquil.la. També hau-
ríem d’evitar que detecti les sen-
yals que l’indicaran que marxem 
de casa per tal de disminuir el 
grau d’ansietat previ a la nostra 
sortida. Això no vol dir que no 
haguem d’interaccionar amb la 
nostra mascota, però sempre ho 
hem de fer quan mostri una con-
ducta de tranquil·litat i sobretot 
únicament quan nosaltres ens 
interessi! Mai quan ell ho demani 
i ens vingui a buscar per jugar, 
acariciar-lo, en definitiva cridant 
l’atenció per rebre recompensa 
(en forma de carícies, paraules,,,). 
Cal a més educar a tots els cadells 
que s’han de quedar sols a casa i 
que no passa res per fer-ho, tèc-
nicament parlem d’habituació 
a l’absència del propietari; això 
es fa de manera molt gradual 
perquè l’animal no presenti 
angoixa perquè fa molta estona 
que està sol. Només en un tant 
per cent molt reduït necessiten 
medicació per al tractament 
d’aquesta patologia del compor-
tament, s’ha d’anar al veterinari 
perquè analitzi el problema i doni 
els consells per tractar aquest 
desordre del comportament.

Robust, vivaç, esportista i ple d’energia, aquest mini-spaniel va ser 
un gos de caça que perseguia las preses mitjançant l ’olfacte i la vista. 
Molt bo, sensible i dolç es fàcil de conviure amb ell,  no lladra massa i 
la seva educació ha de ser ferma però no brusca.
S’adapta a la vida a la ciutat però necessita fer sortides llargues. No 
suporta la soledat així com tampoc el fred i la humitat. S’ha de ras-
pallar i  pentinar dos o tres cops per setmana, no requereix serveis de 
perruqueria, però cal controlar-li  les orelles i els ulls.
El seu cap és rodó amb el crani quasi pla. Mandíbula forta, llavis no 
penjants i nas negre ben desenvolupat. D’ulls grans rodons no sortits 
i  foscos, de cos allargat esquena recte, llom curt pot mitjà i costelles 
ben arquejades. Potes curtes peus compactes i bones coixinets, de pèl 
llarg sedós sense rissos i flancs abundants .  El  color pot ser:
· Negre i foc (King Charles): amb marques de foc per sobre dels ulls i  a 
les galtes, a l ’ interior de les orelles, al pit i  sota de la cua, no s’adme-
ten marques blanques.
· Rubí (Ruby): monocromàtic de color vermell intens no s’admeten 
tampoc marques blanques, és el més rar.
· Blenheim: marques de color castany viu, ben repartides sobre el fons 
blanc perla, les marques s’han de repartir de manera uniforme sobre el 
cap donant lloc entre les orelles per la taca o pastilla característica.
· Tricolor: (Prince Charles): negre i blanc espaiats i ben repartits amb 
marca de foc sobre els ulls, en les galtes i dins de les orelles, en la part 
inferior dels membre i sota la cua.
Sol mesurar d’alçada entre 25 i 34 centímetres i solen pesar entre 5 i 
9 quilos, el seu país d’origen és Gran Bretanya. 

CAVALIER KING CHARLES 
SPANIEL

Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629
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SOPA DE LLETRES

LES 7 diferències

SOLUCIONS

SOPA DE LLETRES

7 diferències

* ORELLERES

* JAQUETA

* GUANTS

* BUFANDA

* GORRO

* PANTALONS 

* ANORAC  

-Busca aquests 7 mots relacionats amb l’ hivern:

de l’Anoia4pàgina

A les Escolàpies ja fa uns anys 
que es treballen projectes tele-
màtics en col·laboració amb al-
tres escoles de Catalunya en dife-
rents cursos.  A 3r es participa en 
els projectes “Nadal” i “Sant Jor-
di”, a 4t en el de “Comarques” i a 
6è en el de “Montserrat, un munt 
d’aventures”. El projecte “Co-
marques” ens permet treballar 
llegendes, rutes, gastronomia, la 
nostra herència cultural i històri-
ca. Els alumnes aprenen d’altres 
comarques i, alhora, aprenen a 
treballar diferents recursos TIC. 
Les pissarres digitals que hi ha 
a cadascuna de les classes des 

de P3 fins a 6è de primària, i els 
nous ordinadors individuals, faci-
liten aquest tipus de tasques que 
d’altra manera fora impossible 
dur a terme.
Un altre projecte en funciona-
ment a l’escola és el d’idiomes: els 
alumnes es preparen en alemany, 
anglès i francès. El curs passat, 
tots els alumnes presentats a les 
proves de Cambridge, van supe-
rar amb molt bona nota els resul-
tats.
Enguany tenim la gran sort d’ha-
ver renovat també, per al pro-
jecte d’instruments de percussió, 
instruments de diferents classes, 

güiros, maraques, campanes 
diatòniques i jocs musicals, de 
manera que els nostres alumnes 
estan gaudint de l’experiència 
de formar-se en un entorn humà 
i material adient a les seves ne-
cessitats. 
Cerquem amb il·lusió la formació 
dels nostres infants gaudint del 
repte d’ajudar a formar millors 
persones i ciutadans comprome-
sos amb les seves inquietuds.
Per explicar tot això i especial-
ment com es treballa en els ini-
cis de l’Educació Infantil oferima 
tothom la possibilitat d’assistir a 
la xerrada informativa que tindrà lloc el proper dimecres, dia 13 de 

Projectes telemàtics i d’innovació - Escolàpies

febrer a les 21’30 a l’escola.



El passat 14 de desembre, els 
alumnes de 1r i 2n de batxillerat 
científic vam visitar dues empre-
ses líders en el sector tecnològic : 
Mc Bride i Avinent, ambdues situ-
ades a la comarca del Bages.
Mc Bride és una empresa que fa-
brica detergents. Vam veure  com 
se sintetitzen els envasos, a partir 
del polietilè, així com els grans 
reactor on es preparen les disso-
lucions. El responsable, enginyer 
químic, ens va mostrar també el 
gran laboratori on els detergents 
passen els controls de qualitat.
Avinent , per altra banda, és una 
empresa líder mundial en im-
plants dentals, que aposta per    l’ 
innovació continuada del seu pro-
ducte. A partir del motlle que pro-
porciona el dentista i,mitjançant 
un sistema d’enginyeria inversa, 

s’obté una base metàl·lica de ti-
tani que després s’inserirà a l’os.
En definitiva, els alumnes de bat-

xillerat van poder comprovar que 
a Catalunya s’hi desenvolupa tec-
nologia  puntera. 

Alumnes de batxillerat de l’Acadèmia visiten les 
empreses McBride i Avinent

La producció agroalimentària 
ecològica és un sistema de pro-
ducció encaminat al’obtenció d’ 
aliments  d’ elevada qualitat nu-
tritiva i organolèptica mitjançant 
l’aplicació de mètodes produc-
tius sostenibles i respectuosos 
amb el medi ambient i l’entorn 
rural,sotmesos a un estricte sis-
tema de control i certificació. Es 
tracta, doncs, d’ un sistema d’ ob-
tenció d’ aliments amb elevat in-
terès estratègic i social. Aquesta 
exposició itinerant  pretén ser un 

material atractiu i didàctic per als 
alumnes i tota la comunitat edu-
cativa,  ja que  al disposar  de l’ 
hort escolar, ja estem  treballant 
la producció agrària ecològica 
i,  també perquè tenim interès 
a treballar aquest tema, interès 
en  informar els alumnes  sobre la 
producció ecològica dels aliments 
i els trets que la caracteritzen  i 
sensibilitzar  sobre la necessitat 
de produir i consumir productes 
ecològics.

Exposició itinerant al col·legi 
Mare del Diví Pastor: “Què son 
els aliments ecològics?”

Vols conèixer el món de la quími-
ca?
Unes professores de l’Escola d’En-
ginyeria d’Igualada (UPC)  s’han 
traslladat a la nostra escola per 
apropar-nos al món de la quími-
ca.
Hem fet diferents experiments, 
una cromatografia, reaccions 

químiques, barreges, àcids i ba-
ses utilitzant diferents materials 
i productes de laboratori.
Hem après moltes coses i hem 
pogut observar que la química 
és més aprop nostre del que ens 
pensàvem.
Moltes gràcies a l’equip de l’esco-
la d’Enginyeria d’Igualada.

Taller de Química per a les 
nenes de primària de l’escola 
Montclar

“Junts per un món millor”, a l’Escola Pia
“El món és de tots quan arriba el 
Nadal…” aquesta ha estat una 
part de la cançó que va posar fi 
al festival de Nadal d’enguany 
dels nens i nenes de l’Escola Pia 
d’Igualada. Hem volgut trans-
metre els valors de l’amistat, 
de l’amor, de la companyonia, i 
molts d’altres a través del treball 
en equip i la col.laboració de tots 
i cada un dels nostres infants.
El dimecres 19 de desembre Es-
quirols, Girafes, Koales, Gaudini-
ans, Casals i Rodoredes, vam en-
galanar el pavelló de l’escola per 
poder ensenyar al nostre públic 
tot un recull de poemes, cançons 
i contes per desitjar bones festes 
a amics i família d’una manera di-
ferent, divertida i emotiva.
Amb els lemes “som amics”, “ens 
ajudem”, “tenim un desig”, “ens 

estimem”, “gaudim cantant” i 
“som feliços” es va dedicar una 
estoneta del nostre temps a re-
flexionar sobre tot allò que ens 
ensenya el Nadal i a pensar amb 

el que podríem fer per poder tenir 
un món millor.
La diada va acabar menjant tots 
junts coca i torrons al pati de l’es-
cola. 

L’escola informa a totes les famíli-
es interessades a conéixer la nos-
tra escola que el proper diumen-
ge dia 17 de Febrer realitzarem la 
Jornada de Portes Obertes.
L’horari de la jornada serà de les 
11h a les 13:30h. Podreu visitar 
els diferents espais de la nostra 
escola, tot acompanyats per pro-
fessors de i pares i mares de l’AM-
PA.
Finalment recordar que oferim 
places pel curs escolar 2013-14 a 
la Llar d’Infants, Infantil (P3 i P5) 
i a Secundària.
Per a més informació podeu con-
sultar la pàgina web de l’escola 

Jornada de portes obertes als Maristes Igualada

www.maristesigualada.com o 
trucar a secretaria de l’escola 93 

805 55 75.
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Quan arriba Nadal, l’escola s’om-
ple d’il.lusió, joia i alegria. Arriba 
el Tió a les classes de la Llar d’In-
fants, d’Infantil i de 1r de Primà-
ria, que encara se’l miren de reüll. 
El tapen amb la manta perquè fa 
fred, li donen força menjar, sobre-
tot galetes i fruita i... a esperar el 
moment de picar-lo amb el bastó 
perquè deixi anar coses bones. 
Els darrers dies del trimestre ens 
trobem amb les famílies dels 
alumnes al Teatre de l’Ateneu 
repartits en tres funcions per 
gaudir de la representació dels 
Pastorets que ens van fer reviure 
el temps del Lloquet i el Rovelló 
amb una simpàtica i divertida es-
cenografia per part dels alumnes 
de Sisè de Primària. 
I, les cantades de Nadal de cada 

curs. Els alumnes d’Educació In-
fantil ens van representar el con-
te ”El Ninot de Neu” amb danses 
i cançons que deixaven emba-

Les Escolàpies van celebrar el Nadal amb cançons i Pastorets

dalits a grans i petits. “El nostre 
somni” era el títol d’una història 
plena de valors que els alumnes 
de 1r, 2n i 3r van voler transme-

tre amb les seves cançons. Final-
ment, van aconseguir emocionar-
nos els alumnes de 4t i 5è que 
amb l’entonació de les seves fines 

veus, el so de les flautes i la lletra 
de les cançons ens encomanaven 
a passar un Feliç Nadal!

Els Maristes visiten l’Ajuntament, la policia local 
i els bombers

Els nens i nenes de tercer de pri-
mària de l’escola Maristes d’Igua-
lada, a l’àrea de coneixement del 
medi estem treballant la ciutat. 
Per aquest motiu hem fet tot un 
seguit d’activitats adreçades a 
conèixer la nostra i alguns dels 
seus serveis. Primer vam visitar 
l’Ajuntament d’Igualada, vam 
participar en una activitat orga-
nitzada per la policia local i per 
últim hem anat al Parc de Bom-
bers. Han estat uns dies molt in-
tensos  on els alumnes hem après 
moltes coses del nostre entorn. 

El racó dels llibres
APRÈN A ESCRIURE 
LES TEVES PRIME-
RES 100 PARAULES

A partir de 3 anys. Fi-
xa’t en el dibuix. Què 
és? Molt bé, un cara-
gol! Ara resseguirem 
la paraula per la línia 
de puntets. I, en aca-
bat, llegirem què hem 
escrit. Ca-ra-gol. Estàs 
aprenent a escriure 
molt de pressa, eh? I 
com que el retolador 
i les pàgines són especials, podràs esborrar i repetir el 
traç tantes vegades com vulguis. Un material amb què 
els preescolars reforçaran les habilitats del traç mentre 
s’inicien en la lectura i amplien vocabulari. I ara, escri-
vim paraules de parts del cos?

LES CRÒNIQUES DE 
WILDWOOD
Colin Meloy / Carson 
Ellis

A partir de 9 anys. Als 
afores de Portland hi ha 
un bosc misteriós; en 
diuen la Boscúria Impe-
netrable i els pares pro-
hibeixen als fills que hi 
entrin. Per què? La Prue 
no ho sap, però s’ensuma 
que tot plegat és molt 
misteriós. I un dia, men-
tre cuida el seu germanet en un parc, un estol de corbs 
s’enduen el nadó volant fins a... oh, no! Fins a la Boscúria 
Impenetrable! I la Prue no dubtarà ni un segon a endins-
ar-s’hi per rescatar el germà. Òndia, i a més la segueix el 
pesat d’en Curtis, un company de classe. El que havia de 
ser una missió de rescat es converteix en la descoberta de 
tot un món màgic i fascinant al cor del bosc. Ei, oi que els 
coiots no parlen? O sí?

KÀRVADAN. LA LLE-
GENDA DE L’IMPOS-
TOR
Carles Batlle

Per a joves. En Pol Bàrsac 
es veu obligat a fugir de 
Barcelona després de ser 
acusat d’actes delictius 
durant les protestes dels 
«indignats». Quan arriba 
a la Garrotxa amb el seu 
amic Jan, s’amaga en 
una cova per despistar 
la policia. Però quan en 
surt, ja res no serà com el món que ha deixat enrere, tot i 
que a en Pol la nova realitat li és estranyament familiar. 
Bèsties desconegudes i guerrers vestits d’una altra èpo-
ca seran els primers habitants que el rebran en aquella 
terra estranya. De mica en mica, en Pol s’anirà implicant 
en les intrigues i els conflictes d’aquell nou món i, adop-
tant la personalitat de Kàrvadan.
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C/ Garbi 9, baixos
08786 Capellades

Tel. 93 801 02 40

escolaanglescapellades@gmail.com
www.escolaanglescapellades.cat

15 anys a Capellades

ALEMANY
Tots els nivells 

a partir de 9 anys.

Grups d’adults

Classes particulars

Classes a l’empresa.

ESCOLA 
D’ANGLÈS 
DE CAPELLADES

ANGLÈSPlayschool per nens i nenes de 3 a 5 anys.Grups de primària i secundària.Exàmens de Cambridge.

Els alumnes de 6è del Col·legi Je-
sús-Maria, amb la col·laboració 
de l’Escola Anoia de secundària, 
van realitzar un taller d’elabora-
ció de perfum amb herbes aro-
màtiques anomenat “El Perfum 
de l’Anoieta”. Aquesta activitat 
estava emmarcada dins del pro-
grama d’accions d’Escoles Verdes 
al qual tant el nostre centre com 
l’Escola Anoia hi participem.
Com que l’experiència va resultar 
molt interessant ens agradaria 
compartir-la amb tots vosaltres i 
animar-vos a crear d’una manera 
senzilla i divertida les vostres prò-
pies fragàncies.
Els resultats van ser molt bons i 

les fragàncies molt agradables. 
Com podeu veure és una manera 
molt interessant d’aprofitar els 

Els alumnes del col·legi Jesús-Maria elaboren el 
“perfum de l’Anoieta”

recursos que ens proporciona els 
nostre entorn tot sent respectuo-
sos amb el medi que ens envolta.

Pastís de xocolata exprés!

INGREDIENTS
-150 grams de xocolata 
per desfer
-125 grams de mantega
-3 ous
-80 grams de farina
-125 grams de sucre
-1 cullerada de postre 
de llevat
-3 cullerades soperes 
de llet

Poseu en un bol que pu-
gui anar al microones la 
mantega i la xocolata a 
desfer. Quan estigui llest 
remeneu bé!
En un bol a part es mes-
clen tots els altres ingre-

dients i quan tingueu la 
mantega i la xocolata des-
fetes ho afegiu. Remeneu 
bé.
Si us agraden els fruits 
secs els podeu afegir tam-
bé.
Ho poseu tot en un bol i 
cap al microones durant 
6 minuts a màxima potèn-
cia. Quan hagin passat 
els 6 minuts ho deixeu al 
microones, sense obrir 
la porta durant 5 minuts 
més.
I després obriu la porta 
del microones i ja teniu un 
deliciós pastís de xocolata 
com a postres, per esmor-
zar, per berenar..





L’IHC, classificat ja per la fase final de la Lliga Europea, 
tanca demà la primera volta de la lliga al Palau Blaugrana
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’Igualada tanca demà al Palau 
Blaugrana (20 hores) davant el 
FC Barcelona la primera volta 
de l’OK Lliga. El partit, més en-
llà d’intentar derrotar una altra 
vegada al Barça, té l’interès de 
que els igualadins es juguen 
també les seves possibilitats 
d’entrar a la fase final de la 
Copa del Rei. Per aconseguir-
ho s’ha de guanyar i veure els 
altres resultats. Ara mateix, 
l’IHC està fora d’aquesta com-
petició.
De moment, però, el que ja 
té assegurada l’IHC és la par-
ticipació a la “final a vuit” de 
la Lliga Europea, després de 
derrotar dissabte passat a les 
Comes el Quevert francès per 
7-4.
Aquest èxit, però, no va venir 
sol. L’IHC va aconseguir dis-
sabte una fita difícilment supe-
rable a l’hoquei europeu. Els 
seus dos equips sèniors s’han 
classificat per la següent ronda 
de les màximes competicions 
continentals. Els nois es van 
assegurar matemàticament el 
pas a quarts de final dues jor-
nades abans d’acabar la lligue-
ta gràcies a una treballada vic-
tòria davant del Quevert, i les 
noies van tornar a guanyar a 
les suïsses del Vordemvald per 
0 a 3 (amb un global de l’elimi-
natòria de 9 a 3). Un dissabte 

Una acció del darrer partit de lliga a les Comes, davant el Liceo. Arxiu Joan Guasch.

   Jornada 15
   Vic  -  Vilanova   _  :  _
   Shum  -  Voltregà   _  :  _
   Reus Dep.  -  Calafell   _  :  _
   Vendrell  -  Lloret   _  :  _
   Liceo  -  Lleida   _  :  _
   Noia  -  Sant Feliu   _  :  _
   Blanes  -  Alcoi   _  :  _
   FC Barcelona  -  IGUALADA       dia 26, 20 h.

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

opcions d’empat a perdre per 
3. Finalment, en Ton va decidir 
que la incertesa s’havia d’aca-
bar. I en una FD màgica va fer 
el 7 a 4 que convertia l’IHC en 
el primer equip català de clas-
sificar-se per l’eliminatòria de 
quarts de final de la Champi-
ons. Els igualadins, que són 
el segon equip que ha fet més 
punts de tots els grups per dar-
rere de Porto que en porta 12 i 
empatat amb el Valdagno amb 
10,  són ara a només dos par-
tits de la Final Four.
IGUALADA HC 7 (3/4) Elagi, 
Ton (1), Casadevall, Pla (2), O. 
Vives (1), equip inicial. Càce-
res (2), Pove (1). Vilaseca, M. 
Muntané i A. Povedano.
QUEVERT 4 (3/1) Gelebart, 
Burgoa, Oliva (1), Landrin (1), 
A. Tomàs (2), equip inicial. 
Le Podolec, Turluer, Audelin, 
Furstenberger, Picquet, Aude-
lin.
GOLS: 1-0 Vives (m 1.30), 
1-1 Tomàs (m 5.24), 1-2 To-
màs (m 8), 2-2 Pla (m 12.31), 
3-2 Càceres, 3-3 Oliva FD (m 
24.12). SEGONA PART. 4-3 
Pla (m 12.10), 5-3 Càceres FD 
(m 16.48), 6-3 Pove (m 20.04), 
6-4 Landrin Penal (m 22.30), 
7-4 Ton FD (m 24.11).

Les fèmines, també
Les igualadines no van deixar 
cap marge a la sorpresa i no 
només van fer bons els 3 gols 
d’avantatge del partit d’ana-
da sino que van aconseguir 
un resultat inapeŀlable en la 
seva visita a Suïssa. Els gols 
arlequinats els van fer Marta 
Soler, Anna Gil i Raquel Ber-
nadas. Ara l’IHC s’enfrontarà 
a les franceses del Noisy Le 
Grande, en un altre gran cap 
de setmana europeu a Les Co-
mes (en principi coincidirà amb 
l’IHC-FC Barcelona masculí).

Més info a http://ihc.blog.cat
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Grup A
Igualada HC - HC Quevert (FRA)   7-4
FC Barcelona - Candelária SC (POR)  5-3
Classificació:
1. IGUALADA HC   10 p.
2. FC Barcelona  8
3. Quevert (Fra)  3
4. Candelária (Por)  1
Grup B
Saint Omer (FRA) - FC Porto (POR)   3-8
CE Noia Freixenet - Amatori Lodi (ITA)   5-3
Grup C
Cronenberg (ALE) - Reus Deportiu   1-6
CGC Viareggio (ITA) - SL Benfica (POR)   2-4
Grup D
Geneve RHC (SUI) - Liceo Coinasa HC   4-7
Hockey Valdagno (ITA) - Oliveirense (POR)   5-3
Propera jornada, 16 de febrer:
HC Quevert (FRA) - Candelária SC (POR)   
Igualada HC - FC Barcelona  

L’Alevi B va perdre 5 a 8 con-
tra el Sitges B en un partit molt 
més igualat del que reflexa el 
resultat final. La primera part 
molt disputada va acabar amb 
empat a dos gols amb avan-
tatges mínimes per part de 
l’equip local i on cal destacar 
la bona actuació dels dos por-
ters. 
A la segona part els alevins 
entrenats per en David Car-
les es van tornar a avançar al 
marcador però un penal molt 
rigorós i un altre gol només 
fer la sacada del centre del 
camp van desanimar als ju-
gadors del Igualada que van 
veure com el Sitges B encara 
feia dos gols més situant el 
marcador en un clar 3 a 6. A 
partir d’aquí va venir la reacció 
local fins a situar el 5 a 6 i en 
els últims dos minuts finals de 
partit trepidants on es veia a a 
venir l’empat a 6, el Sitges va 

L’aleví B de l’IHC no pot amb el Sitges

aprofitar el seu contraatac per 
fer dos gols mes i sentenciar el 
partit.  

IHC: Guillem Torres, Marc 
Pons, Ian Albiol, Sergi Campo, 
Sergi Costa, Albert Doncel.

europeu rodó pels colors arle-
quinats, tot i l’ensurt final del 
cop de bola a la cara a Marçal 
Casadevall  a qui li van haver 
de posar 9 punts al llavi.
L’IHC va mantenir immaculada 
la seva estadística davant dels 
armouresos del Quevert. 10 
victòries en 10 enfrontaments 
en competicions europees. 
Aquest cop en un partit absolu-
tament decisiu (la victòria dona-
va el passaport als igualadins, 
però,  era alhora l’última opor-
tunitat dels francesos) i marcat 
també per l’absència dels àr-
bitres titulars: els portuguesos 
L. Peixoto i M.Guilherme, que 

no es van poder desplaçar per 
problemes metereològics. El 
seu lloc el van ocupar els cata-
lans Castellnou i Picó (que van 
tenir un arbitratge desconcertat 
i excessivament intervenciona-
ista).
El partit va començar molt bé, 
amb un gol molt matiner d’Oriol 
Vives, que va caçar un rebot 
ofensiu i va enviar un remat 
impossible a l’escaire curt de la 
jugada. El Quevert, però, és un 
equip que no es desenganxa 
mai del partit i el català Tomàs 
va demostrar que manté intac-
te l’olfacte golejador marcant 
en dues bones rematades.

Un altre cop els arlequinats es 
van veure obligats a remuntar 
i ho van aconseguir amb una 
ràpida ziga-zaga de Pla, i amb 
una canonada exterior de Cà-
ceres. Tot i que els visitants 
van tenir alguna oportunitat 
per empatar, la primera part 
semblava que acabaria amb 
el 3 a 2. Però en una jugada a 
la zona de mitjos, en Pove va 
protestar una entrada picant 
a la tanca i els àrbitres li van 
mostrar de manera molt rigu-
rosa una targeta blava. La FD 
la va aprofitar l’argentí Oliva 
(expulsat amb targeta vermella 
al partit de Dinan, però “perdo-
nat” pel CERH que va rearbi-
trar el partit revisant el vídeo). 
3 a 3 i tot a l’aire.
A la segona part els igualadins 
van saber sentenciar el par-
tit sense descentrar-se per la 
pressió dels visitants i per un 
bon grapat de decisions arbi-
trals com a mínim discutibles. 
Gran jugada del Ton la del 4-3, 
desfent-se de tothom, deixant 
la bola a Càceres que engalta 
va un fort tir des de la lateral. El 
porter només la va poder des-
viar i Pla molt atent l’envia va a 
la xarxa. 4 minuts després Cà-
ceres va agafar la responsabi-
litat de tirar una FD per  faltes 
d’equip. Esquerra, dreta, es-
querra, dreta i clavada a la xar-
xa, enganxada al travesser. Un 
gol de bellíssima execució que 
semblava que havia de portar 
la tranquiŀlitat al partit. Però els 
coŀlegiats van castigar una fal-
ta en atac de Vives (que podia 
suposar la desena) amb una 
targeta blava injustificada. El 
càstig era enorme. Podies en-
caixar un gol o jugar 2 minuts 
en inferioritat i seguies a una 
falta de la FD.  Per sort Oliva 
va enviar el tir fora. I en plena 
inferioritat en Marçal va fer una 
gran jugada individual i va as-
sistir en Pove que va superar 
Jalabert per alt.
Segurament va ser la juga-
da que va decidir el partit. Els 
francesos van passar de tenir 
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Inici de la temporada de l’Anoia Golf
GOLF / REDACCIÓ

El camp de la PGA Golf de Ca-
talunya a Caldes de Malavella, 
va donar el tret de sortida a la 
competició de l’Anoia Golf Club 
per a aquest 2013 amb el VIII 
Torneig Global Design Zone, el 
passat dissabte 19 de gener. 
Cal destacar la bona assistèn-
cia de socis a la cita, tot i que 
les previsions meteorològiques 
eren d’allò més desfavorables, 
encara que finalment vàrem 
gaudir d’un bon temps, fins i tot 
del sol en alguns moment del 
joc, tan sols quatre gotes ens 
els últims forats varen obligar a 
obrir els paraigües.
El recorregut Stadium Course, 
el més antic i digne dels cir-
cuits professionals europeus, 
va acollir els jugadors amb els 
handicaps més baixos del club, 
en un recorregut d’allò més 
dur, tant física com tècnica-
ment i que obliga a jugar a un 
molt bon nivell per sortir amb 
bona puntuació. La resta de 
jugadors, handicaps mig i su-
perior, van disputar la prova en 
el recorregut Tour Course, una 
mica més assequible i propens 
a aconseguir bones targetes. 
Així doncs, després de la pri-
mera prova disputada, aquest 
VIII Torneig Global Design 
Zone, els guanyadors i líders 
provisionals coincideixen que-
dant de la següent manera. En 
handicap inferior (fins a 17,0), 
la sorpresa la va donar Melcior 
Soler Cegarra amb 33 punts, 
imposant-se al gruix de favorits 
en aquesta classificació i lidera 
la classificació seguit d’Enric 
Sanz Lopez amb 32 i Manel 
Munné Ortinez i Ricard Gomez 
Ureña amb 31. Pel que fa al 
handicap mig (de 17,1 a 24,4), 
els tres primers classificats 
són, Carles Gubern Olivella 
amb 38 punts seguit per Edu-
ard Vilella Sanchez amb 36 i 
Ricardo Fuentes Angullo i Joan 
Solé Vilanova amb 33 punts. I 
en handicap superior (de 24,5 
fins a 36,0) el primer líder és 
Xavier Subirana Freixas que 
va signar la millor targeta del 

Golfistes anoiencs al PGA de Caldes de Malavella.

dia amb 40 punts seguit de Jo-
sep Casas Avante i Albert Ló-
pez Solé amb 34 punts i Ricard 
Garcia Tiscar amb 31 punts. 
La líder en categoria femenina 
és Núria Benet Pifarre amb 33 
punts, seguida de Sandra Ló-
pez Pérez amb 28 i Imma Amat 
Alert amb 22 punts. En la cate-
goria juvenil (fins a 18 anys) es 
va imposar Lluís Cucurull Solé 
amb 27 punts seguit per Manel 
Martí Rosich amb 22 punts.
Aquest circuit quedarà comple-
tat amb vuit proves més, de les 
quals el reglament permet des-
cartar els dos pitjors resultats 
i una de les dues proves que 
es disputaran al camp d’Ara-
vell Golf Resort per fomentar 
encara més la competència. 
Les altres proves seran Real 
Club de Golf La Cerdanya el 
6 d’abril, Aravell el 27 d’abril, 
Golf Fontanals de Cerdanya el 
11 de maig, Panoràmica Golf & 
Country Club el 15-16 de juny, 
Aravell Golf Resort el 6 de ju-
liol, Golf de Barcelona diven-
dres el 23 d’agost, coincidint 
amb la Festa Major d’Igualada, 
Golf Bonmont el 21-22 de se-
tembre, i tot es decidirà el 16 
de novembre a La Graiera amb 
una nova casa club esplèndi-
da.
Aquest dissabte dia 19 també 
va debutar l’equip Tecnocim 
Anoia Golf Club, l’equip que re-
presentarà al club en la tercera 
divisió grup oest del Campionat 

de Catalunya de Clubs al camp 
de La Figuerola a Vandellòs 
amb un discret resultat de +24 
situant-los en tretzena posició. 
Amb els següents resultats, Al-
bert Sánchez +6, Hèctor Soler i 
Àngel Martínez amb +8 i no va 
puntar David Perona amb +9, 
en la modalitat de parelles els 
participants del club varen fer 
el mateix resultat de +2, Ferran 
Perona jugant amb Pep Gra-
nados i Xavier Martínez amb 
Lluís Fernández. De cada pro-
va del campionat puntuen els 3 
millors resultats individuals i el 
de la millor parella. El campio-
nat consta de sis proves més, 
Lleida 9 de febrer, Cambrils 13 
d’abril, Bonmont 11 de maig, 
Oller del Mas 29 de juny, Va-
llromanes 7 de setembre i la 
final el 5-6 d’octubre al Roc 3.
I a partir d’ara s’aniran iniciant 
la resta de circuits de l’Anoia 
Golf Club, començant el 23 
de febrer el XII Circuit de Pitch 
& Putt al camp de La Graiera 
amb el VIII Torneig Estanc2 
de Vilanova i amb set proves 
més durant l’any, bonÀrea el 
16-17 de març i el 4-5 de maig, 
Bellpuig el 1 de juny i el 26-27 
d’octubre, Oller del Mas el 20-
21 de juliol i el 14-15 de setem-
bre i la final el 10 de novembre 
a Portal del Roc on es farà un 
dinar al club nàutic de Vilanova 
i la Geltrú, regentat actualment 
pels igualadins Pep Jové i Car-
me Vivó.

Dos pierencs, premiats als Campionats de Catalunya

Les famílies de l’IHC participen 
en un “taller d’impacte”
HOQUEI / REDACCIÓ

El passat dijous 17 de gener es 
va celebrar a Les Comes el se-
gon Taller d’Impacte dirigit a to-
tes les famílies del nostre club i 
dinamitzat pel coach i formador 
Toni Albiol. 
Aquest cop, el Taller prenia 
com a temàtica “Com puc aju-
dar a ser millor el meu fill/a” i va 
comptar amb la bona participa-
ció de prop de 50 familiars. 
El Taller pretenia fer prendre 
consciència i reflexionar sobre 
l’impacte que les famílies ge-
neren als seus fills/es. Un im-
pacte que marca les actituds, 
comportaments, pensaments... 
dels infants i joves (ja sigui a 
l’escola, a casa, en l’esport...) 
A través del joc, de dinàmiques 
i de vídeos es van treballar 
conceptes com els beneficis 
de comunicar de manera posi-
tiva i assertiva, de la importàn-
cia del reforç positiu, d’educar 
en la cultura de l’esforç, de la 
necessitat d’escoltar a l’altre 
i sortir d’un mateix per enten-
dre què necessita i què vol, de 
promoure els valors d’equip en 
l’esport...  
Pel públic en general es va 
considerar la sessió com a 
molt profitosa i el Club conti-
nuarà treballant per promoure 

MOTOCICLE / REDACCIÓ

El passat 19 de gener la Fede-
ració Catalana de Motociclisme 
(FCM) va celebrar l’acte de re-
partiment de premis dels Cam-
pionats de Catalunya 2012, a 
la Sala d’Actes del Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu (CAR) de 
Sant Cugat del Vallès.
Dos joves pilots pirencs del 
Moto Club Piera Scan Team 
van ser premiats en aquest 
acte. En concret, van ser Pol 
Mediñà,  campió de la Copa 
Catalana de Trial per a Nens, 
categoria Iniciació, i Guillem 

Erill, com sotscampió de la 
Copa Catalana de Miniveloci-
tat, categoria MiniGP.
Per la seva part, també va 
assistir-hi el pilot pierenc Toni 
Bou per rebre els premis 2012 

del Campionat del Món de Tri-
al, el Mundial Xtrial, Campionat 
d’Espanya Outdoor i Indoor 
i campió per equips en el Tri-
al de les Nacions, tant Indoor 
com Outdor.

la formació esportiva tant de 
les famílies, com dels entre-
nadors/des, delegats/des així 
com dels propis infants i joves 
jugadors/es.  
De fet, el present Taller va es-
devenir la continuació de la 
formació que van rebre els en-
trenadors/es i delegats/des just 
abans de les vacances de Na-
dal i que va servir per prendre 
consciència de la importància 
educativa que tenen aquests 
agents envers els infants i jo-
ves jugadors/es. 
Seguint en aquesta mateixa 
línia de treball, el Club orga-
nitzarà properament una nova 
formació dirigida a tots els mo-
nitors/es i entrenadors/es del 
Club i que serà dinamitzada de 
nou pel formador Toni Albiol. 
El club dóna les gràcies de 
nou a totes les persones i em-
preses que han fet possible 
aquesta formació: Veterans de 
l’Igualada HC, a Mobles Mar-
sol, Cafès Gombal, Igra Instal.
lacions i Serveis, a Gelou, a 
Finca Nova, a NYTT Design & 
Communication Studio, Trans-
visa i Tintaprint Arts gràfiques, 
perquè sense ells no hagués 
estat possible aquesta jornada 
de millora interna.  

L’Handbol Igualada reprèn la 
competició amb molta força
HANDBOL / REDACCIÓ

CHI 38 - H. Bordils 28
L’equip igualadí encarava 
aquest partit amb força i ga-
nes. El primer partit de la sego-
na volta va començar amb un 
intens joc i una gran efectivitat 
per part de l’Igualada que en 
tan sols 5 minuts ha aconse-
guit una diferència de 3 gols 
(4 a 1), durant la resta de la 
primera part, la diferència s’ha 
mantingut, el resultat al des-
cans (20 a 16).
Al inici de la segona part, 
l’Igualada ha millorat en velo-
citat que s’ha convertit en una 
encara més gran efectivitat , 
els igualadins han fet un millor 
joc des de la porteria, com en 
les transicions i en l’atac, acon-
seguint ampliar el marcador 
amb avantatges de fins a 10 
gols, arribant al final del partit 
amb la màxima diferència (38 
a 28).
Dirigits per Jordi Riba han  ju-
gat: Toni Martínez(p)(9at.), 
Alex Sabate (p)(7at.), Sergi 
Velasco , Carles Oller (2), Jordi 
Salom (2), David Cubí (6), Es-
teban Lezama (5),  Adrián Sue-
ro (12), Eduard Jounou, Roger 
Calzada (2), Jose González (2) 
i Pol Cantero (7). 

Altres resultats:
St. J Despí 15-CHI juv. f. 22
Dirigides per Maure Vidal van jugar: 
Ainoa Rizo, Nora Muñoz, Elena Mín-
guez, Jana Sendra,Mar Samper, Marta 
Muñoz, Judit Gómez, Jordina Marsal, 
Anna Font i a la porteria Miriam Pla.
Granollers 37-CHI cadet f. 22
Dirigides per Noélia Díaz, han jugat: 
Marina Just, Ana Vazquez, Marcel·la 
Esquerra,Maria Barrantes,Paula Do-
mingo, Núria Martín, Andrea Torregro-
sa, Marina Agut,Ariadna Sanz, Maria 
Noguera i,a laporteria, Júlia Estany.
CHI cadet m. 35-Horta 22
Pere Sendra, Carles Serra, David 
Díaz, Eric Gil, Jordi Balsells, Àlex 
Campos, Xavi Ballesteros, Joel Caño 
i Nico Orozco com a jugadors de camp 
i Sergi Ballesteros la  porteria.Lesio-
nats: Jordi Calvet i Gerard Royo.
Terrassa 6-CHI infantil m. 30
H. Terrassa 6 – Club Handbol Igualada 
30
Josep Marcé, Manel Muñoz, Nil Subi-
rana, Joel Caño, Arnau Capitán, Pol 
Riba, Toni Barrantes, Cesc Carles, 
Nico Orozco i Pep Bové, com a por-
ters: Adrià Senar i Martí Méndez.
Guissona 3-CHI infantil f. 30
Laia Bertran, Carla Bisbal, Marta Her-
nández, Emma Jové, Aida López. 
Maria Mayol, Cristina Muñoz, Olga 
Núñez, Núria Rizo (portera), Èlia Roca, 
Júlia Subirana i  Èlia Torreblanca.
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El CBI surt del pou de la classificació
BÀSQUET / E. GOTSENS/X. BORRÀS

Partit molt important per als 
dos equips, ja que el fet de la 
victòria treia a un de la darrera 
posició de la classificació. La 
sort va estar de banda del CBI, 
que es va acabar imposant 
per la diferència de dos punts, 
quan un triple de A.Gual va do-
nar la volta al marcador quan 
només restava menys de 30” 
per finalitzar el matx.
Des del començament, el partit 
va anar molt igualat, un gran 
encert per part dels dos equips 
feia que cap dels dos marqués 
la diferència en el marcador i 
així s’arriba al final del primer 
període amb un parcial ajustat 
de 18-19 per a l’equip de Reus. 
En el segon quart l’equip de 
l’Anoia avançà les línies defen-
sives, pressionant des d’inici la 
sortida de la pilota, la pressió fa 
que dificulti l’atac dels jugadors 
visitants el que va permetre al 
CBI agafar un petit avantatge 
en el marcador, que amb un 
parcial final en aquest període 
de 27-19, marxà al descans 
amb una diferència de 7 punts, 
45-38.
A la segona part però estava 
tot per decidir, el jugadors del 
Reus van sortir amb les ganes 
i la força d’obtenir una victòria 
molt necessitada també, i ho 
demostraren en els primers mi-
nuts del tercer quart, que amb 
un parcial de 0-11 capgiraren 
el marcador i es col·locaven 
per davant d’1 punt. A partir 
d’aquest instant els jugadors 
de R. Caballero van canviar la 
seva actitud i sabien que si vo-
lien guanyar haurien d’estar in-
tensos i agressius en defensa i 
no cometre errors en l’atac i el 
més important no perdre pilo-
tes. Així que el partit va agafar 
un aire vibrant i intens que es 
viuria fins els darrers segons, 
i tot i perdre el període els ju-
gadors igualadins (13-18), van 
acabar el tercer quart amb un 
resultat ajustat de 58-56.
Començà el darrer quart i tot 
estava per decidir. L’equip que 
cometés menys errors i tingués 
més encert en els darrers mi-
nuts s’enduria la victòria, tot i 
que els primers minuts l’equip 
de Reus va anar dominant el 
marcador fins a obtenir una 
diferència de 4 punts, que els 
van arribar a mantenir fins els 
darrers segons del matx, però 
un triple d’Adrià Gual en els 
darrers segons (màxim anota-
dor de l’equip en 21 punts) va 
capgirar el marcador 77-76, i 
tot i tenir dos atacs l’equip de 
Reus, la defensa dels jugadors 
igualadins i els nervis dels ju-
gadors visitants va fer que el 
marcador es quedés a favor 
del CBI.
Amb aquesta nova victòria, 
l’equip igualadí surt del pou de 

Els igualadins sembla que han retrobat el bon camí. Foto: J. Ribera

la classificació i pot començar 
a veure més la llum i anar es-
calant posicions, després de 
finalitzar la primera volta de la 
competició.
El proper cap de setmana s’ini-
cia la segona volta, el CBI rep 
al Complex Esportiu Les Co-
mes al C.B. River Andorra “B”.
Parcials: 1r 18-19, 2n 27-19 
(45-38), 3r 13-18 (58-56) i 4t 
20-20 (78-76).
PHYSIC GM C.B. IGUALADA: 
Q. Padrós (2), M. Sesé (11), 
J.M. Huertas (8), J. Torres (15) 
A. Roca (4), C. Fons (2), A. 
Gual (21), M. Roca (0), A. Fra-
tila (0), E. Tejero (14), M. Cus-
todi (0), S. Laguarta (1).
REUS DEPORTIU: D. Martín 
(10), M.A. Gonzélez (17), E. 
Sanfilippo (0), X. Marín (22), 
D. Viñas (16), D. Navas (6), 
A. Bayod (0), L. Ulloa (3), G. 
Marce (0), J.M. Gilaberl (0), D. 
Fernández (2).

Gran partit del CBI femení
Gran partit de bàsquet el viscut 
al pavelló de Les Comes en-
tre el segon i tercer classificat 
del grup. El partit es preveia 
molt emocionant degut a la 
gran igualtat que hi havia entre 
ambdós equips i sobretot per-
què en aquest enfrontament es 
jugava una victòria que suma-
ria de cara a la segona fase.
Les noies del Depimés van co-
mençar el partit molt intenses 
amb defensa individual fent 
petits ajustaments en deter-
minades situacions. Aquesta 
gran intensitat defensiva i so-
bretot un gran encert en el tir 
permetia aconseguir els pri-
mers avantatges a les blaves. 

El Sant Adrià tot i començar 
amb avantatge amb un triple, 
van anar ràpidament a remolc 
d’un Igualada que marcava el 
ritme del partit. Les igualadi-
nes aconseguien bones circu-
lacions en atac que permetien 
bones opcions de tir que finalit-
zaven amb cistella. En aquest 
primer període l’encert igualadí 
era espectacular arribant al fi-
nal d’aquest amb 27 punts (27-
20).
L’Igualada sabia que havia 
d’augmentar el to en defensa 
ja que havien massa cistelles 
des de la zona de les visitants 
i això només es podia aturar 
amb anticipacions defensives 
i major responsabilitat indivi-
dual. Les del Besós havien 
de plantejar alguna variant 
defensiva per aturar l’allau de 
joc ofensiu igualadí i en alguns 
moments es van posar en 
zona per tal de poder trencar el 
ritme del Depimés. Però lluny 
d’aturar-les, les igualadines 
seguien sumant gràcies al bon 
joc col·lectiu fet que provocava 
que les del Sant Adrià hagues-
sin de treure la zona per tornar 
a ajustar en defensa individual. 
Al descans s’arribava amb un 
42 a 34.
La segona meitat es plantejava 
molt interessant després d’ha-
ver viscut una primera meitat 
molt intensa. Les noies del 
Depimés lluny de relaxar-se i 
sabent el que s’estava jugant 
en aquest partit, van fer un 
gran inici amb un parcial de 7 
a 0 que donava una màxima 
diferència de 15 punts. El Sant 
Adrià vivia del seu joc interior 
i de la quantitat de tirs lliures 

que podia llençar gràcies a 
les faltes provocades. 11 dels 
16 punts en aquest període 
eren des de la línia de tir lliure. 
Les igualadines els hi costava 
carregar el joc interior i tenir 
equilibri degut a la gran tasca 
defensiva de les pivots del Be-
sós. Però lluny de coŀlapsar-se 
en atac, les noies del Depimés 
amb gran confiança van tirar 
de llançament exterior per se-
guir incrementant la diferència i 
arribar al final d’aquest període 
amb una avantatge d’11 punts, 
61 a 50.

Tot i la diferència i el domini en 
el joc igualadí res feia pensar 
que el partit seria fàcil i se sa-
bia que el darrer període s’hau-
ria de treballar de valent des de 
la defensa per treure el partit 
endavant. Les igualadines po-
dien jugar un joc més tranquil 
sense l’ansietat del marcador 
i sabent que si seguia defen-
sant amb aquella intensitat es 
podria endur el partit. Les del 
Sant Adrià van intentar tornar 
a plantejar defensa zonal per 
trencar la bona dinàmica ofen-
siva blava però cada atac que 
defensaven en zona acabava 
amb cistella igualadina. Les 
visitants tenien la referència 
interior de la Cristina Hurtado 
que feia mantenir l’equip dins 
del partit. Gràcies a l’excel·lent 
treball de tot el conjunt igualadí 
es va arribar al final del partit 
amb opcions clares de poder 
endur-se l’average. En el par-
tit d’anada les noies del Depi-
més havien perdut de 9 punts. 
I així va ser, amb molt d’ofici i 
molt d’esforç les igualadines 
van ser capaces d’endur-se el 
partit i l’average que podria ser 
molt important de cara a la se-
gona fase. Al final 74 a 58.
Amb aquesta victòria l’equip 
igualadí es queda a una sola 
victòria d’assegurar la presèn-
cia en la segona fase en el 
grup d’ascens. El proper partit 
serà dissabte a la tarda a casa 
del Tarragona on una victòria 
certificaria la classificació ma-
temàtica.
CB Igualada A: AC.Martínez 
(6), L.Icart (25), A.Acevedo 
(13), N.Minguet, X.Freixas 
(6),-cinc inicial. V.Júlvez (6), 
C.Carner (7), M.Quintana (2), 
M.Pujol (7), È.Compte, M.Torra 
(2).
Sant Adrià: C.Baraut (11), 
À.Farré (1), Q.Coll (2), 
C.Hurtado (19), H.Orts 
(13),-cinc inicial. H.López 
(2), V.Verbo (10), L.Grau, 
B.Armengol, M.Casanovas, 
M.Martín, C.Lobo
Parcials: 27-20, 15-14 (42-34), 
19-16 (61-50), 13-08 (74-58)

HOQUEI / YLLA

L’Hoquei Club Montbui va su-
mar una nova victòria a Can 
Passanals davant del CP Sant 
Ramon de Vilafranca que el si-
tua segon a la classificació.
Una jornada més, un gran inici 
de partit va permetre als mont-
buiencs agafar avantatge al 
marcador en els primers minuts 
(3-0). Però l’equip visitant va 
retallar distàncies al marcador 
(3-1). L’HC Montbui va tornar a 
marcar després de finalitzar un 
bon contraatac (4-1). Però els 
vilafranquins amb dos gols en 
pocs minuts donaven emoció 
al partit (4-3). Abans d’arribar 
al descans, els montbuiencs 
tornaven a marcar aprofitant 
un llançament exterior (5-3).
La segona meitat es presenta-
va complicada però els locals 
ràpidament es van encarregar 
de sentenciar el partit, amb 
quatre gols més (9-3), l’HC 
Montbui va arribar als darrers 
minuts amb el partit decidit. Els 
visitants només van poder re-
tallar distàncies aprofitant una 
falta directa (9-4), un resultat 
que ja seria definitiu.
Cinquena victòria consecutiva 
de l’HC Montbui que finalitza 
la primera volta de la lliga en 
segona posició, en zona d’as-
cens.
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
teria), Oriol Mata (2), Edu 
Casadó (2), Daniel Gual (2), 
Isaac Gual (1) -inicial- Joel 
Montiel (1), Bernat Perelló (1), 
Pol Bosch, Ivan Rica i Adrián 
Muñoz. Entrenador: Gabri Ra-
mírez.
Gols: 1-0 Edu Casadó, 2-0 
Daniel Gual, 3-0 Edu Casadó, 
3-1, 4-1 Daniel Gual, 4-2, 4-3, 
5-3 Joel Montiel (Descans) 6-3 
Oriol Mata, 7-3 Oriol Mata, 8-3 
Bernat Perelló, 9-3 Isaac Gual 
i 9-4.
Proper Partit: HC  Montbui – 
Lleida Llista (Divendres, 25 
de Gener, 21.30h. Can Passa-
nals).

Nova victòria de 
l’HC Montbui, amb 
golejada davant el 
Sant Ramon (9-4)



  Jornada 17
  IGUALADA  -  Santfeliuenc   3  :  1
  Andorra  -  V. Alegre                  9 febrer
  Torreforta  -  Reddis   3  :  1
  Torredembarra  -  Viladecans   0  :  0
  Martinenc  -  Ascó   2  :  2
  Vilanova G.  -  Amposta   0  :  0
  Tecnofutbol  -  Cervera   1  :  0
  Tàrrega  -  Valls   0  :  0
  Morell  -  Sants   3  :  2
   Jornada 18
   Vilanova G.  -  Valls   _  :  _
   Torreforta  -  Amposta   _  :  _
   Reddis  -  V. Alegre   _  :  _
   Tàrrega  -  Sants   _  :  _
   Morell  -  Cervera   _  :  _
   IGUALADA  -  Ascó   _  :  _
   Torredembarra  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Tecnofutbol  -  Viladecans   _  :  _
   Martinenc  -  Andorra   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   17   39     46:17     29
2   Santfeliuenc   17   34     23:14     9
3   IGUALADA   17   32     35:16     19
4   Viladecans   16   30     24:15     9
5   Martinenc   16   27     32:17     15
6   Amposta   17   27     26:20     6
7   Tàrrega   17   27     27:23     4
8   Vilanova G.   17   24     23:20     3
9   Torreforta   17   23     23:29     -6
10   V. Alegre   16   22     24:26     -2
11   Reddis   17   22     18:33     -15
12   Tecnofutbol   17   20     16:27     -11
13   Andorra   16   18     18:23     -5
14   Morell   17   18     14:27     -13
15   Valls   17   15     15:24     -9
16   Sants   17   15     25:36     -11
17   Cervera   17   14     19:33     -14
18   Torredembarra   17   12     20:28     -8

futbol 1A CATALANA G2
  Jornada 17
  ANOIA  -  Hortonenc   0  :  2
  St. Sadurní At.  -  La Granada   2  :  2
  FÀTIMA  -  Vilafranca Atl.             sus
  Riudebitlles  -  Suburense   1  :  2
  CAPELLADES  -  Base Vilanova   3  :  4
  MONTSERRAT  -  ÒDENA   0  :  2
  Jove Roquetes  -  Les Roquetes   0  :  1
  SAN MAURO  -  St. Cugat Ses.   2  :  1
  Sitges  -  Ribes   2  :  1
  Jornada 18
   MONTSERRAT  -  St. Cugat Ses.   _  :  _
   FÀTIMA  -  ÒDENA   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  La Granada   _  :  _
   SAN MAURO  -  Ribes   _  :  _
   Sitges  -  Les Roquetes   _  :  _
   ANOIA  -  Base Vilanova   _  :  _
   Riudebitlles  -  Hortonenc   _  :  _
   Jove Roquetes  -  Suburense   _  :  _
   CAPELLADES  -  St. Sadurní At.   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   17   42     65:25     40
2   Les Roquetes   17   36     43:27     16
3   Sitges   17   35     45:29     16
4   ÒDENA   17   34     46:31     15
5   Suburense   17   34     34:22     12
6   Vilafranca Atl.   16   32     32:20     12
7   Base Vilanova   17   30     40:29     11
8   Jove Roquetes   17   24     42:27     15
9   Riudebitlles   17   24     34:38     -4
10   St. Cugat Ses.   17   22     34:34     0
11   St. Sadurní At.   17   18     27:40     -13
12   La Granada   17   16     26:39     -13
13   Hortonenc   17   16     23:44     -21
14   MONTSERRAT   17   14     25:48     -23
15   ANOIA   17   13     24:39     -15
16   CAPELLADES   17   13     28:47     -19
17   Ribes   17   12     24:34     -10
18   FÀTIMA   16   11     23:42     -19

  Jornada 15
  Ateneu Ig.  -  Vista Alegre   3  :  2
  Rebrot  -  Carme   3  :  4
  Vilanoveta  -  Montbui   1  :  0
  Jorba  -  Calaf                              sus
  Garcia Montbui  -  Pobla Clar.   1  :  2
  Torre Clar.  -  Piràmides                    sus
  Tous  -  La Paz                           sus

   Jornada 16
   Vilanoveta  -  Piràmides   _  :  _
   Montbui  -  Pobla Clar.   _  :  _
   PM Tossa  -  La Paz   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Carme   _  :  _
   Jorba  -  Vista Alegre   _  :  _
   Tous  -  Calaf   _  :  _
   Rebrot  -  Garcia Montbui   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   14   32     60:19     41
2   PM Tossa   14   31     50:26     24
3   Garcia Montbui   14   29     35:19     16
4   Vilanoveta   14   29     35:22     13
5   Calaf   13   26     54:22     32
6   Ateneu Ig.   14   26     49:25     24
7   Pobla Clar.   14   26     49:33     16
8   Rebrot   14   25     53:35     18
9   Vista Alegre   14   23     28:32     -4
10   Jorba   13   16     46:43     3
11   Tous   13   10     20:27     -7
12   Montbui   14   10     30:46     -16
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 15
  Plana Rodona  -  Puigdàlber   14  :  0
  Martinenca  -  Espirall   3  :  2
  VALLBONA  -  St. Sadurní                  sus
  Can Cartró  -  LA LLACUNA   2  :  3
  Mediona  -  Real Unión                  sus
  Torrellenc  -  HOSTALETS P.   0  :  3
  CABRERA ANOIA  -  Ràpit Català   1  :  1
  Ind. Garraf  -  Fontrubí   3  :  0 
  Jornada 16
   VALLBONA  -  HOSTALETS P.   _  :  _
   St. Sadurní  -  Real Unión   _  :  _
   Torrellenc  -  Ràpit Català   _  :  _
   CABRERA ANOIA  -  Fontrubí   _  :  _
   Plana Rodona  -  Espirall   _  :  _
   Can Cartró  -  Puigdàlber   _  :  _
   Ind. Garraf  -  LA LLACUNA   _  :  _
   Martinenca  -  Mediona   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ràpit Català   15   34     52:17     35
2   HOSTALETS P.   15   33     55:17     38
3   Espirall   15   31     47:24     23
4   Ind. Garraf   15   31     32:16     16
5   Mediona   14   29     44:23     21
6   Can Cartró   15   28     38:24     14
7   Torrellenc   15   27     43:25     18
8   Plana Rodona   15   24     50:26     24
9   Martinenca   15   20     32:29     3
10   St. Sadurní   14   18     33:30     3
11   CABRERA ANOIA   15   18     31:42     -11
12   Real Unión   14   16     34:27     7
13   LA LLACUNA   15   16     23:38     -15
14   VALLBONA   14   9     23:51     -28
15   Fontrubí   15   3     11:66     -55
16   Puigdàlber   15   0     5:98     -93

futbol 4A CATALANA G10
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Acaba la primera volta a les 
competicions territorials de futbol

FUTBOL / JORDI PUIGGRÒS

Les categories territorials de 
futbol van arribar el passat cap 
de setmana a l’equador de la 
competició. Acabada la prime-
ra volta, ja es poden començar 
a fer balanços del resultats que 
estan donant els equips de la 
comarca i quines són les seves 
possibilitats al final de la tem-
porada.

El San Mauro, 
campió d’hivern
El San Mauro de Montbui està 
fent una temporada sensaci-
onal al grup 12 de la tercera 
catalana. Després de baixar 
de categoria -juntament amb 
l’Òdena- els mauristes sem-
blen decidits a recuperar-la, i 
el cert és que no sembla gens 
impossible. Amb només una 
derrota en tota la primera vol-
ta -precisament al camp de 
l’Òdena fa un parell de setma-
nes- els grocs són campions 
d’hivern de forma del tot me-
rescuda, i amb unes xifres re-
alment espectaculars. 
Amb 42 punts, el seu lideratge 
és còmode, de sis punts sobre 
el segon classificat, les Roque-
tes, i de set sobre el tercer, el 
Sitges. Per tant, l’equip té una 
certa solvència de cara a les 
properes jornades. A més, el 
seu compte golejador és fan-
tàstic, amb 65 dianes a favor, 
un registre envejable per a un 
equip de superior categoria. 
Valgui l’exemple que el segon 
equip màxim golejador del 
grup té 19 gols menys, i tornem 
a parlar de l’Òdena... 
Els odenencs són quarts a la 
taula, després d’una ràpida re-
cuperació en les darreres set-
manes. Això els permet tenir a 
la vista la posició de promoció 
d’ascens, tot i que hi ha molts 

La pluja  va obligar a suspendre cinc partits a la comarca, com aquest a Jorba. Foto: UE Jorba.

El San Mauro s’ha 
convertit merescu-
dament en el campió 
d’hivern de la tercera 
divisió catalana, una 
categoria on quatre 
equips de la comarca 
són en una situació 
preocupant
rivals que també la buscaran 
de cara al final de la tempora-
da. 
Montbuiencs i odenencs, però, 
són els dos únics equips de 
l’Anoia que semblen decidits a 
deixar bé el “pavelló” de la co-
marca a la tercera catalana. La 
resta d’equips de la comarca, 
quatre, ho estan passant molt 
malament. Dos d’ells, Fàtima i 
Capellades, han acabat la pri-
mera volta en posició de des-
cens, i un altre, l’Anoia, en la 
posició de possible descens en 
funció de la puntuació. Només 
el Montserrat se salva, i pels 
pèls... Tots quatre equips estan 
separats per només tres punts, 
una distància molt curta, però 
el més preocupant és que, 
des de l’onzena posició, hi ha 
un “tall” enorme que farà que 
el descens se l’hagin de jugar 
entre equips durant tota la se-
gona volta.
El Fàtima, que va obtenir l’as-
cens la passada temporada, 
sembla destinat a tornar a 
quarta divisió. Els igualadins 
ho estan passant molt mala-
ment, i són cuers, això sí, amb 
un partit menys...

Bona temporada de 
l’Hostalets de Pierola
A Quarta Divisió catalana, i en 
el seu grup desè, amb quatre 

equips de la comarca, l’Hos-
talets de Pierola està fent una 
gran temporada, ubicant-se a 
la segona posició, en promoció 
d’ascens. Cabrera, la Llacuna i 
Vallbona d’Anoia són lluny de 
la part alta de la classificació, 
i en la segona volta intentaran 
fer un bon paper per allunyar-
se de la cua. 
Al grup 13è, el Piera és en la 
tercera posició, a 4 punts de 
l’Esparreguera Atlètic, que és 
segon, i a sis del St. Vicenç 
dels Horts B, el líder. En canvi, 
l’altre equip anoienc del grup, 
el Masquefa, ocupa el darrer 
lloc de la classificació, en una 
temporada per oblidar.

El Carme, líder al grup 
anoienc de quarta
En el clàssic grup setè de quar-
ta, el de l’Anoia, el Carme ha 
finalitzat la primera volta com a 
líder, amb un punt d’avantatge 
sobre la Madridista de Mont-
bui,  i tres sobre la Vilanoveta 
i el Garcia Montbui. Amb tot, 
encara hi ha vuit o nou equips 
que tenen possibilitats d’asso-
lir o bé el campionat i ascens 
directe, o la plaça de promoció 
d’ascens. La competitivitat en 
aquest grup, doncs, està asse-
gurada en la imminent segona 
volta. 

Cinc partits suspesos 
per la pluja
La pluja que va caure dissab-
te va obligar a la suspensió 
de cinc partits amb presència 
d’equips anoiencs, alguns dels 
quals ja havien començat, com 
és el cas del Jorba-Calaf, sus-
pès amb 1-2 en el marcador. 
La FCF situarà, quasi amb tota 
seguretat, la data del 9 de fe-
brer per a jugar aquests partits 
suspesos.

 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).  

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2

VS

CP Voltregà
per al diumenge 3 de febrer de  2013

a les 12:30 del migdia 
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El CF Igualada acaba la primera volta 
en el tercer lloc a la Primera Catalana

FUTBOL / ROGER MARÍ

El conjunt igualadí va aconse-
guir la victòria davant el Sant-
feliuenc, el segon classificat. El 
conjunt de Tarrés es va mos-
trar molt sòlid durant un partit 
que va dominar principi a fi. 
Aquest triomf permet als igua-
ladins consolidar-se a la 3a po-
sició de la taula i apropar-se a 
només 2 punts de la zona de 
promoció d’ascens.
A l’inici del partit es va poder 
veure un Igualada molt con-
centrat, conscient de la tras-
cendència del duel. La primera 
ocasió no va tardar en arribar 
quan al minut 5 Fran, després 
d’aprofitar una greu errada de 
la defensa visitant, va perdo-
nar davant Miguel. El conjunt 
igualadí tenia el control del 
partit ja que tot i no combinar 
amb una gran fluïdesa no tenia 
dificultats per arribar amb cer-
ta comoditat a l’àrea contrària 
i provocar accions de perill. En 
el minut 17, Enric va disposar 

El CF Igualada va tancar la primera volta amb victòria a casa. Foto: Toni Marí.

d’una gran ocasió per inaugu-
rar el marcador, però la defen-
sa visitant va aconseguir des-
viar el seu remat. Uns minuts 
més tard, un altre cop Fran, 
seria el que disposaria d’una 
altra gran ocasió quan des-
prés de fer un bonic barret a 
un defensa visitant va empalar 
un gran xut, però que malaura-
dament no va agafar porteria. 
Aquests eren els millors minuts 
de l’Igualada i tot indicava que 
el gol no tardaria en arribar. 
Precisament, Bachana (32′) a 
la sortida d’un còrner va aprofi-
tar el seu potent joc aèri per fer 
el primer gol del partit. Per la 

seva banda, el Santfelieunc es 
va mostrar molt inofensiu i tou 
en defensa durant la primera 
meitat impropi del 2n classifi-
cat.
A l’inici de la represa, el con-
junt igualadí va sortir amb la 
intenció de sentenciar el partit. 
Enric, al minut 49 va tenir el 
segon gol a tocar, però el seu 
remat de cap va sortir per so-
bre la porteria visitant. Per sort 
pels blaus, dos minuts més 
tard, Jony (51′) va aprofitar 
una gran assistència d’esperó 
d’Enric per marcar el 2-0. A par-
tir d’aquest moment el Santfe-
liuenc va estirar una mica més 
les seves línies per intentar 
retallar distàncies, però en cap 
moment va poder inquietar la 
porteria de Yannick. Els blaus, 
per la seva banda, continuava 
tenint el control del partit i Jony 
(72′) va aprofitar el rebot del 
pal per marcar el 3-0. D’aques-
ta manera, el mitja punta de 
l’Igualada marcava el seu onzè 
gol de la temporada i així situ-

ar-se com a màxim golejador 
del grup II de primera catalana.
En l’últim tram del partit, el 
Santfeliuenc va aconseguir el 
seu únic gol obra de Conesa 
(86′) que va aprofitar una ba-
dada de la defensa igualadina
El CF Igualada intentarà enca-
denar la 2a victòria consecuti-
va el proxim diumenge a Les 
Comes a les 12 hores davant 
l’Ascó, el líder de la categoria.

C.F Igualada: Yannick, Ma-
rimón, Pagés, Bachana, Ba-
raldés, Díez (Ton, 81′), Enric 
(Cortada, 78′), Jony (Simón 
84′), Palet (Marí, 75′), Fran i 
Gerard (Salinas, 89′).
F.C Viladecans: Miguel, Pé-
rez, Ortiz, Campos, Álvarez, 
De Sande (López, 52′), Pac-
heco (Da Costa, 72′), Avella-
neda, Honorato (Segura, 75′), 
Sarmiento (Conesa, 52′) i Mal-
donado.
Gols: 1-0, Bachana (32′). 2-0, 
Jony (51′). 3-0 Jony (72′). 3-1, 
Conesa (86′).

Els igualadins rebran 
el proper diumenge, 
a les 12 del migdia, 
la visita de l’Ascó, el 
líder del grup, en el 
partit que obrirà la 
segona volta

FUTBOL / JOSEP MARIA TALLÓ

Els blaus en un magnífic partit 
venceren el líder. No podia ser 
tanta mala astruga partit rere 
partit i per fi, malgrat la pluja, 
sortí el sol guanyador. Tots 
dos equips ens oferiren un bon 
espectacle de lluita i joc i això 
sempre és d’agrair.

Actuació perfecta 
del porter Domènech
Al primer minut de l’encontre, 
en un atac visitant, Domènech 
desvià a córner una rematada 
a boca de gol i a partir d’aquell 
moment ens oferí una actua-
ció perfecta, sota pals i sortint 
anticipant-se a les internades 
dels contraris. Si hi sumem el 
bon partit de tots els seus com-
panys, el resultat fou aquesta 
esperada victòria.
Al minut 27, en una jugada 
ben trenada dels visitants amb 
una centrada des de l’extrem 
al centre de l’àrea, remataren 
per terra i marcaren (0-1). Els 
locals a partir d’aquest mo-
ment cercaren igualar, mercès 
a varis atacs per mediació de 
Sevilla combinant amb Corbe-
lla, un remat de Badia, una ju-
gada d’Ivan que Ureña no pot 
rematar per poc, un xut ran del 
pal de Ricard, una triangula-
ció Samper- Jhopny- Samper, 
molt bona, i al 45, Badia efec-
tuà una passada perfecta a Al-
fred que sortejà un contrari i un 
cop aconseguit l’espai, endegà 
una “gardela forta” i rasa, que 
significà l’empat (1-1). Un gol 
magnífic.

Bona labor defensiva 
dels igualadins
Cal destacar també la bona 
labor defensiva local i la de la 
mitja que resistiren els atacs 
del líder, evitat un d’ells per 
Segura, també Robert, Farré, 
Padró, Ramis, Corbellla, Ivan, 
Ureña, Toro i X. Moyes. És el 
que permeté arribar al minut 
25, en el que fruit d’una falta 
llançada per Ricard a l’àrea 
petita, on fa mal, fou rematada 
de cap per Padró i pentinada 
posteriorment per l’oportunista 
Sevilla, aconseguint el perse-
guit gol de la victòria. 
Foren alineats per Viles i Para-
dell: Domènech, Farré, Padró, 
Robert, Ramis, Ricard, Corbe-
lla, Ivan, Sevilla, Ureña, Badia, 
Jhony, Toro, Alfred, Segura i X. 
Moyes. 
Aquest triomf permetrà rebre 
amb més ànim, el proper dis-
sabte a Les Comes, els de 
Sarrià de Barcelona, en un nou 
partit de l’Agrupació de Vete-
rans Futbolistes d’Igualada, 
que es preveu molt disputat.

L’AV Igualada 
derrota el líder 
Castelldefels (2-1) en 
un gran partit

Bon inici d’any per al CN Igualada 
al Nacional de Trinquet, en pilota basca
PILOTA BASCA / REDACCIÓ

En jornada de diumenge, i a 
les instal·lacions olímpiques de 
la Vall d’Hebrón, s’ha disputat 
la 1ª jornada del Campionat de 
Catalunya de Trinquet, de 2ª 
categoria (un frontó més petit 
amb diferents trampes), on el 
nostre C.N. Igualada represen-
tat per Marco Tabaré Canziani 
(absent per lesió i substituït 
per Avila) i Joan Oliva, es van 
enfrontar a la jove parella del 

C.N. Barcelona (Sanz IV-Cal-
ventus). El partit no va tenir 
gaire història i es va acabar fa-
vorable als nostres colors per 
40 - 20, gràcies sobretot a la 
recuperació de la forma física 
d’Oliva que amb els seus sa-
ques va fer molt mal als juga-
dors barcelonins. 
També a les mateixes instal-
lacions però al frontó llarg (56 
metres), i en el Campionat de 
Catalunya de Cistella de 3ª ca-

tegoria,  el nostre representant 
Joaquim Oliva formant parella 
amb Antoni Pedragosa, van 
perdre per 25 - 36 davant Unai 
- Elisenda (Club Vasconia), on 
el nostre jugador Quim va tenir 
de canviar de posició i va jugar 
de davanter suplint al seu ger-
mà per lesió, però demostrant 
que treballant fort pot arribar a 
ser un gran jugador d’aquesta 
disciplina. Únic frontó llarg de Catalunya a la Vall 

d’Hebrón de 56 metres.
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Igualada viurà els dies 23 i 24 de febrer un 
intens cap de setmana de duatló
DUATLÓ / REDACCIÓ

L’últim cap de setmana del mes 
de febrer la capital de l’Anoia 
tornarà a acollir una nova edi-
ció del Duatló Ciutat d’Igualada 
que, enguany i coincidint amb 
la seva setena edició, es refor-
ça i amplia la seva oferta es-
portiva. El duatló se celebrarà 
diumenge, 24 de febrer, sobre 
un circuit per asfalt de 6 quilò-
metres corrent, 18 quilòmetres 
de bicicleta i 3 quilòmetres més 
corrent.  
La proposta, però, enguany es 
completa el dia anterior, dis-
sabte dia 23, amb un seguit de 
proves de duatló de muntanya 
que, segons Ramon Prat, de 
l’empresa organitzadora Ocis-
port, “convertiran Igualada en 
la Ciutat del Duatló durant dos 
dies”. Al matí hi haurà un du-
atló popular d’iniciació (2,5 qui-
lòmetres corrent, 8 quilòmetres 
de BTT i 1 quilòmetre corrent), 
seguida del 1r. Duatló de Mun-
tanya Ciutat d’Igualada (5 qui-
lòmetres corrent, 16 quilòme-
tres de BTT i 2,5 quilòmetres 

Presentació de la duatló, a les dependències de l’Ajuntament d’Igualada.

corrent). A la tarda hi haurà ac-
tivitats esportives per als més 
petits, amb el primer miniduatló 
de push-bike –bicicletes sense 
pedals– i el cinquè duatló BTT 
infantil promoció Ciutat d’Igua-
lada. Es preveuen al voltant de 
mil inscrits entre totes les cate-
gories, que tindran l’Estadi At-

lètic com a epicentre d’activitat.  
Prat destaca que “el duatló 
d’Igualada està molt ben va-
lorada a nivell català i estatal i 
tenim un campió del món com 
Roger Roca; tot plegat suposa 
un gran potencial que hem de 
saber aprofitar perquè revertei-
xi en la ciutat”. Es pot consultar 
més informació i efectuar les 
inscripcions a través del web 
www.ocisport.net.  
 
Implicació del 
sector comercial 
Com ja va succeir en diferents 
ocasions durant l’any 2012, els 
organitzadors d’aquesta prova 
esportiva, l’Ajuntament d’Igua-
lada i el col·lectiu Igualada 
Comerç, han sumat esforços 
i la ciutat oferirà una atractiva 
oferta comercial als partici-
pants i famílies que aquell cap 
de setmana visitin la capital de 
l’Anoia. Per això, com ha avan-
çat Jordi Martínez, president 
d’Igualada Comerç, “tenint en 
compte que el cap de setmana 
del 3 de març Igualada celebra 
una nova edició de la Botiga al 
Carrer, els nostres comerços 

avançaran una setmana les 
seves ofertes i preus especials 
perquè aquells que ens visitin 
pels duatlons, però també el 
conjunt dels igualadins i les 
igualadines, gaudeixin el nos-
tre comerç”. 
Àngels Chacón, tinent d’alcal-
de de Dinamització Econòmi-
ca de l’Ajuntament, destaca 
que “experiències anteriors 
que uneixen esport, lleure i 
comerç, com l’Igualada Urban 
Running Night Show, el mundi-
al de Biketrial o l’European Ba-
lloon Festival, han demostrat 
funcionar molt bé i, per tant, la 
voluntat aquest any és mante-
nir la mateixa dinàmica de col-
laboració”. 

La duatló igualadina sempre té una alta participació.

Bona participació dels nostres 
a una cursa a la ciutat de Bar-
celona, on normalment es pot 
córrer molt. Destaca per sobre 
de tots, el fenomenal registre 
del Ramon Sánchez, amb un 
temps de 35’07’’, al lloc 77 de 
la cursa. Seguit molt de prop 
per la seva ombra, el Lluís 
Simon, al lloc 88 amb 35’20’’. 
Després al lloc 142 a estat per 
l’incansable Roberto López,  
amb un temps de 36’31’’. Una 
mica més enrere entraven el 
Sergio Burón i Isidre Guixà al 
lloc 346 i 347, respectivament 
amb un temps de 39’01’’.
També han participat, el Manel 
Elizari, que amb un temps de 
42’26’’, entrava al lloc 825, i fi-
nalment, la Montserrat Ribera, 
amb un temps de 45’43’’, arri-
bava al lloc 1322.

Duatlons a Òdena i Rubí
Al duatló d’Òdena, destacar la 
excel·lent actuació d’en Xavi 
Jové, 1h 25’45’’, per cobrir in-
icialment 6.000 metres de cur-
sa a peu, per seguir amb 20 
kms, de bici i acabar amb 2000 
metres de running,  que aca-
bant quart de la classificació 
absoluta a només 16 segons 
del guanyador, l’Israel Núñez 
1h25’29’’, seguit per Adrian 
Merino, 1h 25’39’’ i Joan Ruvi-
rera, 1h 25’43’’. 
Realment una cursa molt dis-
putada, doncs en aquesta es-
pecialitat de muntanya, acostu-
ma a haver-hi diferències força 
considerables, entre els parti-
cipants. Aquesta edició nomes 
amb 16 segons s’ha decidit la 
cursa. 
A la inauguració de la tempora-
da de duatlò de carretera, a la 
població de Rubí, i per comen-
çar ja amb distancia olímpica 
s’ha desplaçat el Xavi Roca, 
per tal de disputar aquest pri-
mera prova del calendari, as-
solint la quinzena posició final, 
demostrant estar bé de forma.

Els nostres 
duatletes, en moltes 
competicions

La intenció de 
l’empresa 
organitzadora 
Ocisport, és 
convertir Igualada 
en la ciutat del Duatló 
durant 
dos dies
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Bon ral·li Montecarlo de Ricardo 
Triviño i l’odenenc Àlex Haro

MÒNACO / JOSEP M. VIDAL

I si tal com va publicar La Veu a 
l’anterior edició, la climatologia 
va ser la va ser protagonista en 
el transcurs de la primera eta-
pa del dimecres, les altres tres 
etapes del Raŀli Monte-Carlo 
també es van veure molt afec-
tades ja fos també per la neu, 
gel, pluja i boira.
De fet, aquest raŀli general-
ment s’ha caracteritzat pels 
factors climatològics abans es-
mentats, la qual cosa feia però 
que no sempre fos exacte en 
els darrers anys. Amb aques-
tes condicions una bona elec-

Triviño i Haro es van imposar a la dura climatologia. Foto: Josep Maria Vidal.

ció de pneumàtics és vital, tot 
i que es força complicat ja que 
com la majoria de trams cro-
nometrats tenen un recorregut 
bastant llarg les decisions no 
sempre són les correctes.
Amb tot això cal valorar i molt 
el raŀli fet per l’equip de Moto 
Club Igualada, el pilot mexicà 
Ricardo Triviño i el copilot ode-
nenc Àlex Haro amb Mitsubishi 
EVO X amb l’assistència me-
cànica del preparador de Lleó, 
RMC.
Al final del raŀli monegasc, Tri-
viño i Haro aconseguiren ser 
brillants segons a Producció 

Grup N i en el cinquè lloc a 
WRC2.
També dins l’estructura de 
RMC hi competien l’equip cata-
là format per Joan Font i Oriol 
Julià que després també d’un 
bon raŀli es classificaven segon 
a la classe 3.
Un any més el guanyador ab-
solut fou el francès Sébastien 
Loeb amb Citroën DS3 WRC, 
seguit pel també francès 
Sébastien Ogier amb Volkswa-
gen Polo R WRC, sent tercer el 
càntabre Dani Sordo pilotant el 
Citroën DS3 WRC.

Cara i creu del CPPI CTAI 
en la visita a Canàries
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

El cap de setmana passat, el 
primer equip del CPP Iguala-
da CTAI va visitar les Canàri-
es per disputar la doble jorna-
da amb els equips illencs. Els 
igualadins van saldar el seu 
desplaçament amb una victòria 
i una derrota, que els manté a 
la zona tranquil·la de la classi-
ficació però encara no fora de 
tot perill.
El dissabte els igualadins van 
guanyar per 5-1 al Temespin 
Los Llanos. El partit es va po-
sar de cara des de l’inici, ja que 
les tres partides de la primera 
ronda van ser pel conjunt ca-
talà: Jordi Satorras va vèncer 
per 3-1 a Sandro Castro, Joan 
Masip per 3-2 a Antonio Acosta 
i Daniel Luco per 3-1 a Pablo 
Rocha.
L’únic punt dels locals el va fer 
Sandro Castro en superar per 
un ajustat 2-3 a Joan Masip. 
Finalment, però, Jordi Satorras 
i Daniel Luco van sentenciar 
derrotant respectivament a Pa-
blo Rocha per 3-0 i a Antonio 
Acosta per 3-1.
CA Tenerife 5 – CPPI 1
El marcador contrari es va do-
nar l’endemà. El Círculo Amis-
tad de Tenerife es va venjar de 
la derrota també per 5-1 que 
havien patit a Les Comes la 
setmana anterior.
En la primera partida, el local 
Daniel Pérez va guanyar per 
2-3 a Joan Masip. Seguida-
ment, Daniel Luco tampoc va 
poder evitar que Carlos Suárez 
el superés per 1-3. A la se-
güent partida, Jordi Satorras 
va posar el CPP Igualada CTAI 
al partit en derrotar a Juan Hi-
lario per 3-1.
Les partides de la segona ron-
da, però, van caure de la ban-
da dels canaris, per bé que 
d’una forma molt ajustada. 
Tant Carlos Suárez davant de 
Joan Masip com Daniel Pérez 
davant de Jordi Satorras van 
guanyar 2-3, condemnant així 
els igualadins. Per últim, Juan 
Hilario va completar el 1-5 final 
en superar a Daniel Luco per 
0-3.

A tocar de la victòria 
a 2a nacional
L’equip de 2a nacional del 
CPP Igualada CTAI sabia de 

la transcendència del partit 
d’aquesta jornada a Les Co-
mes. Els igualadins necessita-
ven la victòria per començar a 
encarrilar la salvació però, ma-
lauradament, es van quedar 
a un petit pas d’aconseguir-la 
en perdre per 3-4 davant el CN 
Sabadell.
El partit va començar bé pels 
de l’Anoia amb la victòria per 
3-2 de Josep Maria Alonso da-
vant de Pere Bellsolà. Segui-
dament, però, el CN Sabadell 
va donar la volta al marcador 
gràcies a les victòries de Ser-
gi Casanovas per 1-3 davant 
de Roger Domingo i de Ferran 
Huguet per 0-3 davant de Ri-
card Alert.
Els igualadins van tornar a 
puntuar en començar la sego-
na ronda per mitjà de Roger 
Domingo, que va imposar-se 
per 3-0 a Pere Bellsolà. Els 
visitants, però, no van cedir 
terreny i van tornar a avan-
çar-se quan Ferran Huguet va 
derrotar per 1-3 a Josep Maria 
Alonso. Els igualadins tampoc 
es van rendir i van forçar el de-
sempat gràcies a Ricard Alert, 
que va superar a Sergi Casa-
novas per 3-1.
El punt de desempat va ser 
molt ajustat i va acabar amb 
la victòria de la parella visitant 
Huguet – Casanovas per 1-3 
davant de la local Domingo – 
Alert. La derrota final per 3-4 
deixa el CPP Igualada CTAI en 
una posició molt delicada però 
encara amb opcions d’assolir 
la salvació.

L’equip de Preferent guanya 
amb comoditat a Sabadell
L’equip de Preferent va com-
plir els pronòstics i va tornar 
de Sabadell amb una victòria 
sense complicacions. Els igua-
ladins van superar per 5-1 als 
del Vallès per seguir aspirant a 
l’ascens.

S’escapa un partit ajustat a 
1a territorial
El partit d’aquesta setmana a 
1a territorial semblava compli-
cat a priori. Ara bé, els juga-
dors del CPP Igualada CTAI 
van posar molts problemes als 
del CTT Ripollet, que van veu-
re perillar la victòria, que final-
ment va ser per un ajustat 2-4.

2a nacional: Roger Domingo, Joan Masip, Ricard Alert i Josep Maria Alonso.

Can Busqué inicia la lliga Padelcat
PÀDEL / REDACCIÓ

El passat cap de setmana, ha 
donat inici la Lliga Padelcat per 
equips, i malgrat el mal temps 
els nostres equips masculí i fe-
mení, varen poder disputar els 
seus partits.
L’equip masculí de Can Bus-
qué, va desplaçar-se a St. 
Esteve Sesrovires, on malgrat 
tenir opcions de guanyar al-
gun partit, va caure derrotat 
per 3-0, la parella formada pels 
germans Méndez, Dani-David, 
va perdre 6-4 / 6-3, la formada 
per Àngel Mayor-David Pérez 
van vendre cara la seva der-
rota per un ajustat 7-6 / 7-5, i 
la parella formada per Paco 
Fonseca-Jordi Closa tampoc 
varen poder obtenir la primera 
victòria per l’equip, malgrat for-
çar el tercer i definitiu set 6-4 / 
4-6 / 6-3.
L’equip femení  de Can Bus-
qué, va fer el seu debut en 
aquesta competició, jugant 
com a local contra les noies 
del CT Olesa “C”, per un ajus-

tat 2-1, les parelles formades 
per Manolí Freixó-Raquel 
Zambrana i Grego Carrasco- 
Ilènia Jorba van caure en dos 
sets, i la primera victòria de les 
nostres la van assolir la parella 
Yolanda Piñero-Francina Bon-
compte, després de remuntar 
un set en contra i imposar-se 
en el definitiu tie-break, 4-6 / 
6-4 /7-6.
Dissabte, també es va disputar 

una nova jornada de la Lliga de 
veterans de l’Anoia, on l’equip 
Can Busqué va assolir la seva 
primera victòria, imposant-se 
per 3-0 a l’equip del Cube Man-
resa, les parelles formades per 
Pere Vila-Joan Martí, Ramón 
Bisbal-Raimón Bruquetes i 
Lluís Gou-Pere Esquerra, van 
guanyar tots els seus partits 
per 2 sets a 0.

Un dels equips de pàdel de Can Busqué d’Igualada.
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Acaba la primera volta a les 
competicions territorials de futbol

DUATLÓ / REDACCIÓ

El passat diumenge dia 20 es 
va celebrar a Òdena la sete-
na jornada del circuit i lliga de 
duatló de muntanya, acollint 
el Campionat Nacional Català 
per Grups d’Edat.
Més de 200 duatletes sortir per 
fer un circuit de 6km de cursa 
a peu pels voltants d’Òdena 
seguit de 20km de BTT per un 
circuit molt ràpid, pujant gaire-
bé fins el repetidor de les Ma-
ioles i tornant a baixar de nou 
a Òdena per fer altres 3km de 
cursa a peu.
Els guanyadors absoluts han 
estat Israel Núñez del CEME 
01:25:29 i Teresa Pons del 
C.E.T. Distance 01:49:44. 
En clubs victòries del C.T. Gra-
nollers en homes i del C.A. 
Igualada Petromiralles en do-
nes.

Els equips absoluts del CAI van participar en el campionat de Catalunya indoor.

Duatletes del CAI, a Òdena
Duatletes del CAI Petromiralles a la duatló de muntanya d’Òdena.

10 duatletes del CAI sortir fent 
un molt bon paper amb quatre 
podis, un 2n. lloc per a la Mar 
Franco, un 3r. lloc per a la So-
nia Julia, un 3r. lloc per al Jose-
Roque Rios i un 1r. lloc per a 
l’equip femení. I aquestes són 
les classificacions:
Equip Femení 1a. Posició
32 Enric Vidal 01:38:28
35 Sergi Pujabet 01:38:35
48 Oriol Duran 01:43:07
90 Jose-Roque Rios 01:53:13 i 
3r lloc GGEE 50-54
94 Mar Franco 01:53:26 i 2a. 
GGEE 30-34
98 Noemí Moreno 01:53:41
110 Marc Codina 01:55:05
124 Sonia Julia 01:56:38 i 3a. 
GGEE 30-34
149 David Segura 02:06:26
167 Antoni Salanova 02:14:22 

El passat diumenge al matí, 
es disputava la 34a. edició del 
Cros Ciutat de Vic -Trofeu Pere 
Casacuberta-, que enguany 
acollia també l’11a. edició del 
Campionat de Catalunya de 
Cros Curt per Clubs.
Hi participaren un grup de 11 
atletes del C.A.Igualada, so-
bresortint les victòries de la 
calafina Paula Blasco en In-
fantils amb 6’26” sobre 1.840 

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes de l’equip masculí  
del C.A. Igualada Petromira-
lles, van assolir el passat diu-
menge a la tarda, a la pista 
coberta de Catalunya a Saba-
dell, una brillant 4a. posició al 
Campionat de Catalunya Ab-
solut “A” per a clubs, en què 
prengueren part els 8 millors 
conjunts de l’atletisme català 
“indoor” a nivell absolut.
Aquesta és la millor actuació 
de l’equip anoienc en les seves 
diverses participacions al cam-
pionat català en Pista Coberta, 
superant la polèmica desquali-
ficació soferta per Eduard Viles 
en els 60 m.llisos per sortida 
nuŀla, quan era un dels favorits 
per la victòria en aquesta cur-
sa.
Els anoiencs foren 4ts. amb un 
total de 55 punts, en el Cam-
pionat guanyat pel F.C. Bar-
celona amb 98 punts, seguits 
de l’A..A. Catalunya, 2ns. amb 
85 punts, de la J.A. Sabadell, 
3ers. amb 72,5 punts, i per da-
vant del C.A. Laietània de Ma-
taró, 5ens. amb 55 punts. Eren 
6ens. els atletes de l’ISS Hos-
pitalet amb 42 punts, 7ens. els 
atletes de l’Avinent C.A. Man-
resa amb 33 punts, i 8ens. els 
atletes del C.A.Nou Barris amb 
26,5 punts, que perden la cate-
goría per la propera temporada 
2013/14. 
Individualment van sobre-
sortir les actuacions de Marc 
Sànchez, 2n. en el salt d’altura 
amb 2,03 m., i de Jordi Yoshi-
nori Matsuoka, també 2n. en el 
salt de llargada amb 7,05 m., 
assolint les seves marques 
personals indoor, en grans ac-
tuacions d’ambdós atletes.  
Sobresortiren també les 3eres. 
posicions de Marc Moreno en 
els 800 m.ll., amb 1’54”52, 
de Santi Ramos en els 60 m. 
tanques, amb 8”67, de Roger 
Vila en els 1.500 m.llisos, amb 
4’02”76, i d’Ivàn Zarco en els 
3.000 m.ll., amb 8’41”62. 
Cal ressaltar també els 5ens. 
llocs de Josep Agustí Camats 
en llançament del pes, amb 
12,79 m., de Jan Roca en 

els 200 m. llisos amb 23”22, i 
dels rellevistes de 4 x 200 m. 
del CAI, format per Jan Roca 
-  Albert Hernàndez - Jordi Yos-
hinori Matsuoka i Eduard Viles, 
amb 1’31”78.
Albert Rovira era 7è. en els 
400 m. llisos, amb 52”78, men-
tre David Tarragó era també 
7è.  en triple salt amb 12,47 m., 
i Jordi Fernàndez Patiño 8è. en 
el salt de perxa amb 3,10 m.

Les fèmines, setenes
L’equip femení assolia una 
destacada 7a. posició en el 
mateix campionat, amb un 
total de 40 punts, per darre-
ra dels potents conjunts del 
F.C.Barcelona, guanyadores 
amb 97 punts, seguides de 
l’Agr. Atl. Catalunya, 2es. amb 
83,5 punts, i eren 3eres. les 
noies de l’ISS-Hospitalet amb 
57,5 punts. Eren 4es. les atle-
tes del C.A. Laietània amb 53 
punts, seguides per les noies 
de l’Avinent C.A. Manresa, 
5enes. amb 48 punts, i 6enes. 
les noies del Girona Costa Bra-
va, amb 47 punts. Les noies 
del C.A. Igualada superaren 
per llocs a les atletes de la J.A. 
Sabadell 8enes. també amb 40 
punts.
Pel que fa a les actuacions in-
dividuals de les atletes del CAI, 
van sobresortir les de la vilano-
vina Ariadna Ramos, 2a. en el 
triple salt amb un millor intent 
de 12,33 m., i  les 3eres. posi-
cions d’Anna Asensi en els 60 

m.ll., amb marca personal de 
7”86, d’Èlia  Pascual, 3a. en el 
llançament del pes amb 11,80 
m., i de Sheila García, 3a. en 
salt de llargada amb 5,33 m.
Entre les debutants amb el CAI 
a nivell absolut, cal ressaltar 
el 4t. lloc de la Cadet Gemma 
Ortega en els 200 m.ll., amb 
27”35, i el 6è. lloc d’Isma Neg-
gazi en els 3.000 m. llisos amb 
11’10”14.  
Cal ressaltar igualment la 6a. 
posició del relleu de 4 x 200 m. 
del CAI format per  Anna Asen-
si - Raquel Martínez - Sheila 
García i Ariadna Ramos, amb 
un bon registre de 1’47”10.
Eren 8enes. la Veterana Paqui-
ta Pérez en els 800 m.ll. amb 
2’32”69, Judith Guzmán en els 
60 m. tanques, amb 9”87, i les 
Cadets debutants amb el CAI 
a nivell absolut Cristina Ga-
barró en el salt de perxa, amb 
2,00 m., i Mar Álvarez en el salt 
d’altura amb 1,25 m.. sumant 
també valuosos punts per a 
l’equip.
Les noies del CAI, que supe-
raren algunes baixes en la 
seva formació, i que superaren 
també la desqualificació sofer-
ta per Raquel Martínez en els 
400 m. llisos, assoliren aques-
ta destacada 7a. posició que 
assegura la permanència en la 
màxima categoria indoor.

21 atletes del CAI participen a la Cursa del 
Barri de Sant Antoni de Barcelona

Paula Blasco i Pepe García (CAI), campions de Catalunya de cros curt

m. de cursa, i de Pepe García 
en Prebenjamins masc., amb 
1’28” sobre 410 m. de cursa.
Altres grans classificacions 
dels atletes del CAI foren les 
de les Alevins fem., entrant 2a. 
Berta López amb 4’20”, segui-
da de Marcel·la Solé, 7a. amb 
4’39”, i de Júlia Solé, 9a. amb 
4’41”, sobre 1.220 m. de cursa.
En Juvenils masc., entrava 8è. 
Guim Oliveras amb 15’38”, 9è. 

Guillem Alemany amb 15’48”, i 
15è. Marc Ribera amb 16’44”, 
sobre 4.320 m. de cursa.
En Cadets era 8è. Victor López 
amb 11’27”, i 9è. Arnau Bisbal 
amb 11’37”, sobre 2.300 m. 
Alex García era 14è. en Ale-
vins masc., amb 7’35” sobre 
1.840 m. de cursa, completant 
la gran actuació dels atletes 
del CAI Petromiralles al Cros 
de Vic. 

Un total de 21 atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles partici-
paren el passat diumenge en 
la 35a. edició de la Cursa del 
Barri de Sant Antoni de Bar-
celona, i que enguany acollia 
també el Campionat de Cata-
lunya de 10 Km. en Ruta, amb 
la participació de destacats at-
letes catalans, amb un total de 
3.750 atletes classificats.
Cal ressaltar la 35a. posició 
assolida per Daniel Baraldés, 
amb 33m. 37 seg., la victòria 

en Veterans categ. M-5 asso-
lida per José García Cabriada, 
amb 40 m. 03 seg., i la 312a. 
posició de l’atleta invident del 
CAI Oscar Moreno García, 
amb 38 m. 51 seg..
Els campions catalans abso-
luts van ser l’atleta de l’A.A. 
Catalunya Driss Lakhouaja, 
guanyador amb 30 m. 09 seg., 
i l’atleta del C.A. St. Boi Raquel 
Parrado, 146a. general  amb 
36  m. 45 seg.
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Un total de 62.240 persones 
han contribuït l’any 2012 a 
consolidar el Museu de la Pell 
com a equipament de referèn-
cia cultural a Igualada. Aques-
ta xifra, amb un augment ex-
ponencial en els darrers anys, 
creix en un 26% respecte a 
l’any anterior, quan hi van ac-
cedir 49.410 persones.
Pel que fa als visitants, les 
persones que han accedit a 
les exposicions permanents 
i les exposicions temporals 
que ha programat el Museu, 
hi ha hagut un increment del 
32,2% respecte de l’any an-
terior, amb un total de 28.062 
visitants. El Museu de la Pell 
ha aconseguit frenar el des-
cens de visitants d’escolars 
(-10,38%) i de grups (-0,42%) 
mitjançant l’augment del pú-
blic individual de les sales per-
manents (+38,4%) i sobretot, 
pel notable increment del pú-
blic de les exposicions tempo-
rals (+71,6%). Pel que fa als 
esdeveniments o la cessió de 
la instal·lació per a altres usos 
(com el Troc, el Mercat de Lle-
tres o el FineArt, entre altres) 
també hi ha hagut una tendèn-
cia positiva, amb 34.178 usua-
ris, quan un any abans la xifra 
va ser de 28.770, és a dir, un 
augment d’un 15,8%.

Més visitants individuals, 
menys escoles
La tendència general d’una 

menor mobilitat dels grups 
escolars s’ha fet notar. Fins i 
tot es pot detectar que les ac-
tivitats que tenen un preu su-
perior són les que més s’han 
vist afectades (-12,5%), men-
tre que les visites guiades 
sense cap activitat addicional 
han notat un descens menor 
(-7,9%). Aquesta tendència 
es manté en els dos darrers 
anys amb menys grups però, 
sobretot, amb la constància de 
grups més reduïts.
A l’altre plat de la balança hi 
ha el públic individual, on des-
taca l’increment de l’interès 
que han tingut les exposici-

El Museu de la Pell d’Igualada tanca l’any 2012 amb 
rècord històric de visitants i usuaris
Més de 62.000 persones • El públic ha passat pel Museu tant per visitar les exposicions com per participar en les 
nombroses iniciatives que s'hi han dut a terme 

ons temporals, amb propos-
tes com ara “Vida Aquàtica”, 
amb 4.632 visitants, el FineArt 
amb 3.135 i, ja a més distàn-
cia i superant els 800 visitants, 
“El món agrari a les terres de 
parla catalana” i “Minerals del 
Futur”.

Més patrimoni de la ciutat
L’any 2012, el Museu de la 
Pell ha reforçat les propostes 
de visites a espais patrimoni-
als locals. En aquest apartat, 
cal destacar les visites guia-
des i tallers a la Vil·la romana 
de l’Espelt, declarat Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional, on més 

de 300 persones, especial-
ment grups escolars, han po-
gut conèixer aquest jaciment. 
Actualment el Museu també 
gestiona les visites i activitats 
a Sant Jaume Sesoliveres i al 
Gasogen de Cal Pasqual.
 
Punt de trobada de cultura i 
esdeveniments
La dinamització del barri del 
Rec ha comportat que el Mu-
seu se signifiqui com un espai 
central de referència. La po-
tenciació d’activitats organit-
zades per l’Ajuntament i l’Insti-
tut Municipal de Cultura (IMC) 
ha propiciat que el Museu acu-

lli i participi d’esdeveniments 
com ara La Mostra de Teatre 
Infantil i Juvenil, el Troc, el 
Mercat de Lletres, la recepció 
dels Ambaixadors d’Igualada, 
o bé accions de coŀlaboració 
amb entitats com les diferents 
jornades i activitats del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada, i en altres organitzades 
per La Bastida com ara Peces 
Puces, el Dia de la Terra o els 
Tallers de Sant Faust. També 
han tingut una bona acollida 
les activitats escolars del Fes-
tival Zoom o la celebració dels 
quaranta anys del CEIP Emili 
Vallès.
Un altre capítol que ha aug-
mentat representa el lloguer 
d’espais per a sessions pu-
blicitàries, per convencions 
d’empresa i per esdeveni-
ments com ara els REC Sto-
res. 
Josep Miserachs, tinent d’al-
calde de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada, mos-
tra la seva satisfacció perquè 
“estem aconseguint que els 
igualadins i les igualadines 
cada cop s’estimin més el seu 
Museu i cada dia l’integrin com 
un escenari important, com un 
espai de lleure, de cultura i de 
vida a la seva ciutat”. El res-
ponsable de Cultura al con-
sistori assegura que durant el 
present any 2013 se seguirà 
treballant per a fer créixer en-
cara més la instal·lació.

“La música de Billie Holiday i Lester Young”, concert de jazz a 
Paper de Música de Capellades
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte s’inicia la pro-
gramació del 2013 a la sala 
Paper de Música de Capella-
des i ho farà amb un concert 
de jazz a càrrec d’Ignasi Ter-
raza al piano, Joan Chamorro 
als saxos i contrabaix i Andrea 
Motis, veu, trompeta i saxos.
El concert, que porta per títol 
“La música de Billie Holiday 
i Lester Young”, tindrà dues 
actuacions, una a les 7 de la 
tarda i una altra la les 9 del 
vespre, la seva hora habitual, 
degut a la gran demanda d’en-

trades que ha tingut.
Andrea Motis és, als seus 17 
anys, una de les intèrprets de 
jazz del nostre país amb més 
projecció i reconeixement. 
Destaca com a trompetista, és 
una exceŀlent saxofonista i so-
bresurt per la seva veu. Forma 
part de la Sant Andreu Jazz 
Band, de músics joves, dirigi-
da per Joan Chamorro, reco-
negut saxofonista i pedagog. 
Forma part de la Big Band del 
taller de Músics amb la que ha 
actuat en molts festivals euro-
peus.

Des que va començar a can-
tar, Andrea Motis ha fet més 
de 100 concerts, ha actuat 
en festivals de jazz tan im-
portants com el de Barcelona, 
Terrassa, Girona, Tarragona, 
Sant Pol, Arenys de Mar i 
molts més. El 2010 va gravar 
el seu primer disc, “Joan Cha-
morro presenta Andrea Motis”
Ignasi Terraza és un dels pia-
nistes de jazz més destacats 
de l’estat espanyol amb una 
gran projecció internacional. 
Per tant, demà, un gran con-
cert de jazz a Capellades.

Andrea Motis i Joan Chamorro

Les visites al Museu han augmentat durant el 2012
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L’ambient dels cabarets pa-
risencs de principis de se-
gle passat omplirà aquest 
cap de setmana el Teatre de 
l’Aurora amb El Jardí de les 
Malícies, un elegant i diver-
tit espectacle basat en textos 
eròtics d’arreu, que van des 
de l’edat mitjana fins al segle 
XIX. Aquests textos picants, 
desinhibits i murris, recollit al 
llibre de Miquel Desclot, El jar-
dí de les malícies de la poesia 
eròtica universal, són la base 
d’aquest espectacle, creat per 
la companyia Teatre Al Detall. 
“A partir del recull de textos 
eròtics el públic s’ho passa 
molt bé i riu molt, amb un joc 
fresc que comença com a una 
lectura però que mica en mica 
va jugant a escena amb can-
çons, coreografia, etc.” ens 
explica el director Joan M. 
Segura. Són textos caracte-
ritzats per un esperit festiu i 
desinhibit i pel sentit de l’hu-
mor, que ofereixen un recor-
regut per l’erotisme al llarg de 
la història, des dels trobadors 
i les picants cançons de bor-
dell fins a textos d’escriptors 
tan reconeguts com Goethe, 
La Fontaine o John Donne. 
Alguns nobles, polítics, inteŀ-
lectuals (i fins i tot membres 
del clergat!) de l’època en van 
escriure d’amagat, només per 
a ús privat i alguns, fins i tot, 
van arribar a ser condemnats 
a cremar a la foguera.
Amb aquesta posada en es-

cena, la companyia Teatre al 
Detall vol donar a conèixer 
aquestes peces, essent fidels 
al seu caràcter divertit, fresc i 
juganer. Una manera de mirar 
pel forat del pany i descobrir 
aquells textos guardats en els 
calaixos més amagats i en els 
racons més íntims del desig. 
El resultat: espectacle de ca-
baret tan elegant com divertit 
i amè on es mostraran les pa-
raules més íntimes i oblidades 
d’alguns autors que van fer de 
la literatura eròtica un diver-
timent, una necessitat o una 
provocació i que posarà en re-
lleu les passions i desigs ama-
gats dins les fantasies més 
eròtiques dels seus creador i, 
per què no, dels espectadors. 
Un homenatge a l’erotisme 
present en la millor literatura 
de la història.

El Jardí de les Malícies és el 
quart espectacle de Teatre 
al Detall. La companyia està 
formada pels mateixos actors 
de l’espectacle, Xavi Idàñez i 
Txell Botey, els quals, segons 

“El Jardí de les Malícies”, un cabaret elegant i divertit, 
al Teatre de l’Aurora

Segura “en aquest cabaret no 
representen cap personatge 
en concret, sinó que al principi 
exposen el que es veurà i van 
desenvolupant un joc teatral al 
llarg de l’obra”. La companyia 
Teatre del detall han creat es-
pectacles com Llepafils, Evi-
dències i Contra el progrés, i 
ara el Teatre de l’Aurora acull 
la seva darrera proposta, que 
porta dos anys representant-
se amb èxit arreu del país.

Funcions i venda d’entrades
Les representacions de El Jar-
dí de les Malícies es faran el 
divendres 25 i el dissabte 26 
de gener a les 10 del vespre. 
Les entrades (15 € i 11’5 € 
amb els descomptes habitu-
als), que inclouen una copa 
de cava, es poden adquirir per 
Internet, les 24 hores del dia, 
d’una manera fàcil, còmoda 

i segura i amb només quatre 
passos, a través de la web del 
Teatre de l’Aurora. Les entra-
des també es poden adquirir 
a la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. També es poden reservar 
prèviament trucant al 93 805 
00 75 exclusivament els dime-
cres i els dijous de 18 a 20 h. 
Més informació a www.teatre-
aurora.cat.

Activitat paral·lela: trobada 
amb l’equip en finalitzar la 
funció de divendres
El divendres 25 de gener, en 
finalitzar la funció de El Jardí 
de les Malícies tots els espec-
tadors que ho desitgin podran 
intercanviar les seves opini-
ons i formular les preguntes a 
l’equip de l’espectacle.

LLIBRES / LA VEU

Divendres passat, en el marc 
de la Festa Major d’Hivern 
Sant Maure va tenir lloc a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament 
de Montbui la presentació del 
llibre “Història de Santa Mar-
garida de Montbui”, a càrrec 
de l’historiador Daniel Gon-
zález Caldito. La regidora de 
Cultura Iolanda Acosta va in-
troduir l’acte i va recordar que 
“la història de Montbui són les 
nostres arrels i una obra com 

aquesta és un document de 
gran valor ja que ens dona 
informació sobre les capaci-
tats del nostre municipi i les 
nostres limitacions”. Acosta va 
destacar les dificultats que ha 
tingut l’autor per recollir el fons 
documentals que han basat 
aquest llibre i va agrair el tre-
ball fet per Daniel González.
L’autor va recordar la comple-
xitat de la bibliografia per tal 
de dur a terme el terme i va 
recordar com va trigar gairebé 
quatre anys a donar-hi forma. 

Daniel González va explicar 
alguns dels aspectes més 
destacats del llibre, que recull 
aquells capítols més desta-
cats de la història de Montbui 
des dels seus inicis i fins als 
nostres dies. Va repassar as-
pectes històrics, geogràfics, 
demogràfics i va aportar da-
des molt destacades sobre les 
principals fites de la història 
del municipi. L’acte va inclou-
re preguntes del públic vers 
l’autor, que va derivar en un 
interessant debat.

Daniel González va presentar el llibre “Història 
de Santa Margarida de Montbui”

CINEMA / LA VEU

El programa Cultura en família 
celebrarà aquest diumenge, 
27 de gener a les 12h, el seu 
primer mes de recorregut ofe-
rint la pel·lícula Kérity, la casa 
dels contes, una animació 
francoitaliana de l’any 2009, 
preciosista i delicada que va 
merèixer menció especial al 
Festival Internacional de Ci-
nema d’Animació d’Annecy. 
La cinta relata les peripècies 
de Natanaël, un nen que he-
reta de la seva tia de Kérity 
la més valuosa col·lecció de 
contes del món. A ell no li fa 
gaire gràcia perquè la lectura 
no és el seu fort i encara no 
ha après a llegir. Però cada un 
d’aquells contes amaga un se-

cret meravellós que es posarà 
en perill, i haurà de fer servir 
tot el seu enginy per mante-
nir vius els personatges dels 
contes. Tota una metàfora de 
com pot canviar la vida de les 
persones el plaer de la lectu-
ra. La projecció és gratuïta i 
es durà a terme al Museu de 
la Pell d’Igualada (c/ Dr. Joan 
Mercader s/n). Cultura en fa-
mília, impulsat per l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) 
juntament amb la Biblioteca 
d’Igualada, el Museu de la 
Pell i el Programa de Millora 
del Barri de Sant Agustí, vol 
acostar la cultura a tothom, els 
diumenges al matí, convidant 
a participar en un ventall ampli 
d’activitats: cinema infantil en 

català, contes, teatre, tallers, 
visites, etc. Propostes diver-
tides, d’accés lliure i gratuït, 
que ofereixen la possibilitat de 
compartir coneixements i ex-
periències. El programa tam-
bé inclou l’oferta teatral infantil 
de Xarxa d’Igualada.

Cultura en família proposa diumenge vinent la 
pel·lícula d’animació “Kérity, la casa dels contes”

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

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

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

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

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

Mail: .....................................................................................................
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Rosa Chacel va néixer a Valladolid el 3 de juny de 
1898. De petita es va criar en un ambient familiar for-
ça culte; i, atesa una salut fràgil, de la mà de sa mare 
en va rebre les primeres ensenyances. Amb nou anys 
d’edat es va traslladar a Madrid a casa de la seva àvia 
materna, al Barrio de Maravillas, i al cap d’un temps 
va començar a relacionar-se amb el món de l’art, raó 
per la qual va estudiar Dibuix a l’Escuela de Artes y 
Oficios i, més tard, Escultura, a la de Bellas Artes de 
San Fernando, una formació que va abandonar el 
1918. Això no obstant, allí va conèixer al notable pintor 
Timoteu Pérez Rubio,  amb qui s’hi va casar el 1922 i 
del qual en va infantar el seu únic fill, en Carlos.
Després d’estar força vinculada a la bohèmia literària 
dels cafès madrilenys i de l’Ateneo de Madrid, a pro-
pòsit d’una beca d’estudis concedida al pintor el 1922; 
ella i el seu marit van fixar la seva residència a Roma. 
Ella, mentre que en Timoteu escalava la fama, va 
anar conquerint un lloc, no al terreny de l’art, sinó en 
el camp de les lletres, circumstància que va portar-la 
a col.laborar amb la Revista de Occidente i La Faceta 
Literaria. A l’any 1933, arran de la pèrdua de la seva 
mare va passar per una crisi creativa que va aïllar-la 
de la família bo i passant una llarga temporada, sola, 
a Berlín.
Però, amb el triomf de La República, de retorn a Es-
panya, va signar el  “Manifest dels intel.lectuals anti-

CARMEL·LA PLANELL

Rosa Chacel Arimón
feixistes”, tot començant a col.laborar amb la premsa 
republicana i treballant com a infermera. Amb l’esclat 
de la Guerra Civil, després de fer costat al seu marit 
amb la gran comesa de l’evacuació dels quadres del 
Museu del Prado; enmig de grans dificultats, la família 
es veu obligada a separar-se per qüestions de feina i la 
Rosa resideix successivament a Barcelona, València, 
França i Grècia amb el seu fill. I, en caure la República, 
el retrobament familiar els obliga exiliar-se a algunes 
ciutats europees, 
Finalment, instal.lats tots al Brasil; allí, malgrat passar 
per una situació de precarietat, sense amics ni relaci-
ons socials, es va sentir puntualment incapaç de satis-
fer aquells anhels que més desitjava tan a nivell literari 
com vital. Si més no,   no va tardar a manifestar-se prou 
valerosa i emprenedora per a inaugurar una prolífica 
etapa d’escriptora alhora que escrivia també per a di-
ferents revistes, a més de fer de traductora de  francès 
i d’anglès.
Amb una vasta producció literària, a partir d’un viatge 
de promoció de la seva obra,  va tornar a Espanya el 
1974 i va instal.lar-se definitivament a Madrid. En una 
època plena d’interrogants, després de la mort de Fran-
co, i la del seu marit a l’any 1977, preocupada per la 
seva situació econòmica, va proposar-se escriure sen-
se parar inaugurant l’etapa més fecunda a nivell crea-
tiu. Aquesta incessant activitat  va dur-la a terme fins a 

la ratlla dels seus noran-
ta anys, moment en què 
va començar una lenta 
davallada de salut, que 
no d’ànims, i que va viu-
re acompanyada del seu 
fill i de la seva jove fins 
al dia de la seva mort, el 
7 d’agost de 1994. Per 
voluntat pròpia, va ser 
enterrada al Cementiri 
de Campo Grande de la seva ciutat natal. 
De la seva carrera literària, cal assenyalar les seves in-
cursions en la novel.la, el conte, la poesia, la biografia i 
l’assaig, gèneres que donen obres com: “Memorias de 
Leticia Valle”, “Acrópolis”, “Sobre el piélago”, “Balaam 
y otros cuentos”, “A la orilla de un pozo”, “Barrio de Ma-
ravillas” o “Ida y vuelta”. Amb diversos reconeixements 
i mencions, va obtenir el doctorat honoris causa de la 
Universitat de Valladolid. A l’any 1986, amb vuitanta 
anys i bona salut viu la decepció, després de rebre el 
Premi Nacional de les Lletres, de veure tancades les 
portes de l’Acadèmia i el Premi Cervantes tampoc no 
va arribar a assolir-lo. La seva obra es  caracteritza 
per la seva introspecció i intimisme a través del qual 
se n’obté un validat judici del món exterior

Dones exemplars

TEATRE / CARLES MUNTANER

Dissabte passat es celebrar a 
la sala de la Societat Foment 
de Piera el sopar i entrega de 
premis del XXXVI concurs de 
teatre celebrat a la vila de Pi-
era . 
La presentació de l’acte va 
anar a càrrec dels presenta-
dors del concurs, els amics 
Joan Vallès i Mª Angels Isart, 
que van fer una magnifica 
presentació com ja ens te-
nen acostumats. Abans de 
començar a sopar el regidor 
de Cultura va adreçar unes 
paraules de benvinguda a tots 
els assistents i tot seguit es 
va començar a servir el sopar 
que aquest any el va preparar 
i servir els mateixos que tenen 
el bar restaurant del Foment, 
per cert haig de dir que van 
servir un sopar que va estar a 
l’alçada de l’acte: molt bo.
Va ser a l’hora dels cafès quan 
els presentadors van comen-
çar a llegir l’acta del jurat qua-
lificador en què es feia saber 
quines persones i grups havi-
en estat seleccionats per ser 
els guanyadors de cada cate-
goria d’aquest XXXVI concurs. 
Un cop acabada l’entrega de 
premis, va ser l’alcalde de la 
vila l’encarregat d’adreçar-se 
al públic assistent començant 
el seu discurs de cloenda de 
l’acte dient: que a tots aquells 
que deien que el concurs ja no 

es faria més, ja que l’any 2011 
no es va poder fer el concurs 
per unes obres de remodela-
ció de la Societat Foment, no 
tenien pas raó doncs enguany 
s’ha pogut tornar a celebrar i 
sembla ser que, per les seves 
paraules, el XXXVII concurs 
també es podrà fer.
Aquestes són les persones i 
grups guardonats d’aquesta 
edició :
VOTACIÓ POPULAR:
- 3r. Col·lectiu de Teatre EPMA 
de Mataró amb la representa-
ció de ¡Cuéntalo tu que tienes 
más gracia!  de Juan Jose 
Alonso Millan.
- 2n. Grup de teatre Acte Qua-

tre de Granollers amb la re-
presentació de La moral de la 
senyora Dulska de Gabriela 
Zapolska.
- 1r. Premi Memorial Ramon 
Mora: Grup de teatre Casal 
Corpus de Barcelona amb 
la representació de Lluny de 
Nuuk, de Pere Riera.
PRESENTACIÓ ESCÈNICA:
- 3r. Grup de teatre Arc de Falç 
amb la representació d’El jardi 
dels hostes de Pilar Duocas-
tella.
-3r. Grup de teatre Casal Cor-
pus de Barcelona amb la re-
presentació de Lluny de Nuuk, 
de Pere Riera.
- 2n. Grup de teatre Filagarsa 

del Foment de Molins de Rei 
amb la representació de Nadal 
a Hallowen 
- 1r. Premi memorial Paco Vi-
llares: Grup de teatre Quatre 
per quatre de Granollers, amb 
la representació d’El cafè de 
la marina de Josep Mª de Se-
garra.
MILLORS GRUPS
- 3r. Grup de teatre Quatre per 
quatre de Granollers, amb la 
representació d’El cafè de la 
marina de Josep Mª de Segar-
ra.
- 2n. Grup de teatre Casal 
Corpus de Barcelona amb 
la representació de Lluny de 

El grup Filagarsa de Molins de Rei guanya el XXXVI 
Concurs de Teatre de Piera 
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Nuuk, de Pere Riera.
- 1r. Grup de teatre Filagarsa 
del Foment de Molins de Rei, 
amb la representació de Nadal 
a Hallowen.
I els guardonats amb els pre-
mis a millor actor i actriu res-
pectivament van ser Albert 
Prat i Alba Jornet del Grup de 
teatre Centre Parroquial de 
Monistrol de Calders en la re-
presentació de Paraules enca-
denades.
El premi a millor director va 
ser per a Ermenegild Siñol 
amb l’obra Nadal a Halloween.

El grup de teatre Filagarsa de Molins de Rei va ser el guanyador del concurs

La gala de cloenda va omplir el Foment

FOTOGRAFIES: FOTO ESTUDI ROSSELL
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LLIBRES / LA VEU

Arqueologia, excursions, la 
cura dels animals, còmics, au-
tors locals, poesies del món... 
Són algunes de les propos-
tes que durant tot l’any 2012 
els lectors han anat trobant 
al Bibliocistell de la Biblioteca 
Central d’Igualada, que depèn 
de l’Institut Municipal de Cul-
tura. Aquest singular cistell, 
ofereix als usuaris seleccions 
temàtiques de llibres i altres 
documents que els usuaris 
es poden emportar en prés-
tec. En total, al llarg d’aquest 
any han sortit més de 300 do-
cuments en préstec, la major 
part llibres.
El Bibliocistell es troba situat 
a l’entrada de la Biblioteca, 
davant del taulell de préstec, i 
cada dues setmanes es reno-
va amb propostes diferents. El 
seu objectiu és facilitar la tria 
als lectors i posar al seu abast 
de forma atractiva llibres prè-

viament seleccionats pel per-
sonal bibliotecari. La temàti-
ca és molt variada i s’intenta 
cobrir tots els gustos i edats, 
així com donar resposta a les 
necessitats informatives dels 
usuaris de la Biblioteca. 
Aquest espai, també s’utilitza 
per celebrar efemèrides con-
cretes, mostrant al públic lli-
bres en funció de temes que 

marquen l’actualitat: festes, 
esdeveniments culturals, etc. 
Les tres temàtiques que han 
tingut més èxit durant el 2012 
han estat: vida saludable, cò-
mic social i senderisme.
Durant el 2013 els documents 
del Biblocistell es continuaran 
renovant amb propostes vari-
ades perquè qualsevol usuari 
se’ls pugui endur en préstec.

Més de 300 llibres del Bibliocistell han 
sortit en préstec

MÚSICA / LA VEU

Una vegada iniciat el cicle el 
passat dia 22, el proper di-
marts dia 29 Txema Riera, 
professor de piano jazz de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada, en oferirà un con-
cert en solitari dedicat a dues 
de les figures més importants 
del jazz de finals del segle XX: 
Wayne Shorter i Herbie Han-
cock. Amb aquest concert el 
cicle vol dedicar un espai al 
jazz, una manifestació artísti-
ca decisiva per l’evolució de la 
música durant el segle passat.
Aquest cicle de vuit concerts 
neix de la iniciativa del mateix 
professorat que en pren part i 
és fruit de l’interès que els hi 
desperta un tipus de música 

que no és freqüent a les sa-
les de concerts. Durant el mes 
de febrer podrem escoltar un 
concert dedicat al compositor 

Segon concert del cicle dedicat a la música del 
segle XX a càrrec de professorat de l’EMI

txec Bohuslav Martinu (dijous 
14) i un altre dedicat al compo-
sitor nordamericà John Cage 
(dilluns 25).

TEATRE / LA VEU

Aquest proper diumenge, 27 
de gener, tindrà lloc al Casal de 
Calaf l’última funció dels popu-
lars Pastorets. Serà la darrera 
oportunitat de reviure aquesta 
bonica història, de fascinar-se 
amb els dimonis i de riure amb 
les peripècies d’en Lluquet i 
en Rovelló. Basats en l’obra 
de Josep M. Folch i Torres, els 
Pastorets de Calaf són un es-
pectacle de grans dimensions, 
amb uns atractius efectes es-
pecials i amb una posada en 
escena sorprenent. Aquesta 
temporada de Pastorets, que 
ha rebut una bona resposta 
per part del públic, ha comptat 
amb la direcció de Neus Quer 

i la direcció tècnica de Josep 
Garriga. 
Pel que fa a la funció de diu-
menge, tindrà lloc a les 17.30 
h al Casal de Calaf. Les entra-
des es poden comprar antici-
padament a Telentrada o bé 
una hora abans a la taquilla 
del Casal.

Els Pastorets de Calaf 
viuran diumenge la darrera 
representació d’enguany

CULTURA / LA VEU

El proper dissabte 2 de febrer 
de 10’30 a 12’30, tindrà lloc a 
la Llibreria Llegim? L’inici del 
taller Com hem de parlar per-
què els nens escoltin? 
En aquest taller, basat en el 
llibre “Com hem de parlar per-
què els nens escoltin, i com 
hem d’escoltar perquè els 
nens parlin”, els participants 
aprendran habilitats provades, 
tals com establir limits mante-
nint una actitud amorosa da-
vant dels sentiments dels in-
fants i adolescents, expressar 
l’enuig sense danyar, animar 
els infants i adolescents per 
a que cooperin, i ajudar-los a 
ser solidaris i responsables. 
Els participants també apren-
dran com resoldre conflictes 
de manera pacífica i com cre-
ar una atmosfera d’amor i de 
respecte.
Tal com diuen les mateixes 
autores Adele Faber i Elai-

ne Mazlish: “Els pares/mares 
són a la línia de foc set dies 
a la setmana. Encara i així 
molt pocs han rebut un en-
trenament pels requeriments 
d’aquesta feina. No es estrany 
que fins i tot els pares amb bo-
nes intencions sovint es trobin 
amb sentiments de  frustació, 
perplexitat, culpabilitat o so-
litud”. El taller “Com hem de 
parlar perquè els nens escol-
tin” dóna als pares, mestres i 
educadors una oportunitat per 
aprendre de manera pràctica 
noves habilitats i intercanviar 
idees i experiències amb els 
altres. 
El taller consta 14 hores, or-
ganitzades en 7 sessions de 
dues hores cadascuna. Per 
més informació us podeu po-
sar en contacte amb la ma-
teixa llibreria, o a la pàgina 
web.  www.com1nicat.cat o 
laura_s@com1nicat.cat

Taller “Com hem de parlar per 
què els nens escoltin” a Llegim...

T’ESTIMO ETS PERFECTE… 
JA ET CANVIARÉ
 TEATRE POLIORAMA

T’estimo, Ets perfecte… Ja et canviaré  ha estat quali�cada per la premsa de Nova York,on va 
ser representada durant 11 anys seguits, com una de les comèdies musicals més divertides i 
va esdevenir en la seva primera temporada al Poliorama un dels primers èxits del teatre 
català d’aquest segle XXI.
L’espectacle mostra les interioritats del món de la parella. És una visió subtil i fresca 
d’experiències que tothom ha viscut en algun moment o altre de la seva vida: la primera cita, 
el nuviatge, el matrimoni, l’arribada dels �lls o la crisi dels quaranta. És, en de�nitiva, 
l’oportunitat de reviure, amb bon humor, part de les nostra història sentimental, sobretot 
aquelles  que mai no seríem capaços d’admetre.

Fitxa artística
Autor: Joe Di Pietro        
Direcció: Elisenda Roca     
Repartiment: Frank Capdet, Mercè Martínez, Muntsa Rius i Jordi Vidal.                            
Música: Jimmy Roberts     
Direcció musical: Andreu Gallén    
Músics: Andreu Gallén (piano) i Víctor Pérez (violí)

Reserva la teva butaca a: Rambla Sant Isidre, 9 o truca al:  93 803 75 56

Dia 23 de Febrer 2013. Hora de sortida: 18,00 

ANEM AL TEATRE AMB
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Oleanna. Autor: David Ma-
met. Direcció: David Selvas. 
Amb: Ramon Madaula i Car-
lota Olcina. Teatre Municipal 
l’Ateneu. Dissabte, 19 de ge-
ner.

Oleanna és un espectacle 
magnífic que convida a tertú-
lia posterior. Ja sigui al vestí-
bul o de camí cap a casa, el 
públic té gairebé la necessi-
tat de satisfer la curiositat de 
veure com ho han interpretat 
els altres i intercanviar impres-
sions. L’autor, David Mamet, 
un amant de l’anàlisi de les 
relacions humanes, no s’ha 
posicionat ni pel professor 
universitari que qüestiona el 
sistema educatiu i estableix el 
seu propi mètode d’ensenya-
ment, ni per l’alumna que diu 
no entendre res tot i abocar-hi 
tot el seu esforç. Simplement, 
s’ha limitat a posar-los sobre 
l’escenari i que passi el que 
hagi de passar...
El moment clau i detonant de 
tota la resta succeeix just co-
mençada la funció, quan la 
noia reclama l’aprovat a l’exa-
men. A partir d’aquí, d’aquest 
fet objectiu i compartit per tot-
hom, ja es poden fer diferents 
lectures. Qui té el poder? Qui 
té la raó? Fins a quin punt es 
poden tergiversar les parau-
les? I les accions? Amaga el 
paternalisme del professor un 
bri d’assetjament sexual? Va 
massa enllà la noia? Són mol-
tes les qüestions de pes que 

NÚRIA CAÑAMARES

L’ús i abús del poder

s’hi tracten i impacta la mane-
ra en què ho plasmen Ramon 
Madaula i Carlota Olcina, una 
parella d’actors més que cone-
guts pels seguidors de sèries 
catalanes. El director, David 
Selvas, un altre dels “impres-
cindibles” del gènere, aconse-
gueix mantenir la intensitat del 
combat verbal amb l’alt voltatge 
dels fets i l’evolució dels perso-
natges, que avancen en l’obra 
sense xarxa ni destí però per-
fectament conduïts per Mamet.
L’escenografia es mou entre 
dos espais, el despatx del pro-
fessor i l’aula, i requereix tan 
sols el mobiliari propi d’aques-
tes sales. Les transicions per 
passar de l’un a l’altre tiben de 
les imatges d’una televisió que, 
pretesament, complementa la 
història, però que en realitat 
hi aporta poc i esdevé un re-

curs massa fàcil i gratuït. Tot i 
l’apunt, aquest és l’únic “però” 
del muntatge i no en fa decau-
re el ritme, és més, potser arri-
ba a contribuir en la construc-
ció de l’ambient.
David Mamet va escriure Ole-
anna vint anys abans que el 
Teatre Romea (Focus) l’incor-
porés entre les seves produc-
cions i probablement, per més 
remakes que se’n facin, conti-
nuarà despertant els mateixos 
interrogants morals als espec-
tadors. L’ús i abús del poder 
–en la forma que sigui– és un 
tema vigent, que ve d’enrere 
i malauradament tot sembla 
indicar que va lligat amb la 
condició humana. Per tant, 
com aquella comunitat idíl·lica 
anomenada Oleanna que can-
ta una cançó folk, demolir-lo 
quedarà en una utopia...

Notes de teatre

LLIBRES / LA VEU

Amb l’inici del nou any, Creu 
Roja Anoia, la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, que depèn de 
l’Institut Municipal de Cultu-
ra, i l’Hospital d’Igualada han 
començat un nou projecte de 
col·laboració: “La lectura + a 
prop”. La iniciativa consisteix 
a portar revistes, llibres i altres 
materials de lectura i passa-
temps per als pacients i acom-
panyants de l’hospital de dia 
mèdic.
“La lectura + a prop” té la fi-
nalitat d’aconseguir un major 
benestar dels pacients i acom-
panyants tot alleugerint l’am-
bient medicalitzat de l’espai 
de tractament a través de la 
lectura i l’entreteniment. Cinc 
persones voluntàries de Creu 
Roja Anoia són les encarrega-
des de repartir els materials 

per les sales cada matí. Els 
lots són proporcionats per la 
Biblioteca Central, des d’on es 
fa una selecció dels llibres, re-
vistes o còmics que s’adeqüin 
millor al perfil dels lectors i al 
temps que disposen per llegir 
i, com a complement, Creu 
Roja Anoia també hi aporta 
quaderns de passatemps.
Si aquest primer estadi de la 
iniciativa té acceptació, l’Hos-
pital d’Igualada ho ampliarà 
a d’altres àrees per les quals 
també hi passen pacients i 
acompanyants de manera pe-
riòdica.
Cal destacar d’aquest projec-
te, el fet que tres entitats amb 
objectius diversos col·laborin 
per aconseguir un major be-
nestar de les persones i el 
foment de la lectura com a un 
mitjà per facilitar-lo.

La Biblioteca i Creu Roja Anoia 
apropen la lectura als pacients 
de l’Hospital d’Igualada

CINEMA / LA VEU

Diumenge vinent dia 3 de fe-
brer a les 6 de la tarda, al tea-
tre municipal de l’Ateneu Igua-
ladí, la Unió Cinematogràfica 
Amateur Igualadina (UCAI) i 
l’Associació de la Gent Gran 
d’Igualada preparen una doble 
sessió de cinema que serà pre-
sentada per Lleonard del Rio.
S’estrenarà el darrer film de 
l’UCAI, Cartes d’amor. Es trac-
ta d’un drama romàntic, estil 
anys 50/60, realitzat per Josep 
Galtés, Joan Rabell i Josep 
Graells, sobre una idea d’Ar-
cadi Marimon (+). La pel·lícula 
de 60 m. de durada s’acabà de 
filmar el desembre passat. És 
protagonitzada per Carme To-
bella, Manel González i Narcís 
Selva, hi intervenen també Do-
lors Masramon, Josep Galtés, 
Pepita Pareta, Pere Riba, Qui-
meta Pujol, Irina Graells, Ani-
cet Graells, Joan Rabell i Pere 
Rabell al capdavant d’un llarg 
repartiment. Sinopsi: Un jove 
de províncies ve a treballar 
a Catalunya, i durant la seva 
estada estableix un intercanvi 
de cartes d’amor, amb la seva 
promesa.
La sessió es complementarà 
amb la projecció del penúltim 
film de l’UCAI “Del poc al mas-
sa”, una comèdia amb clau 
irònica sobre el passotisme i 
el sentit del què diran.. Es trac-
ta d’una pel·lícula filmada per 
Josep Graells, sobre una idea 
de Joan Rabell, escrita i dirigi-
da per Sebastià Borràs.  Intèr-
prets: Josep M. Bertran, Tomàs 
Berzosa, Maria Castelltort, Nú-
ria Castelltort, Rosa M. Díaz, 

Eusèbia Fanega, Manel Gon-
zçalez, Montse Pubill, Pere 
Rabell, Joan Rabell, Lleonard 
del Rio, Narcís Selva i Narcís 
Viarnés.
Entrades numerades al preu 
de 5€. Venda anticipada al 
despatx de l’Associació de la 
Gent Gran, Centre Cívic Poli-
valent Barri de Montserrat, de 
10’30 a 12’30, i una hora abans 
a l’Ateneu Igualadí.

La UCAI estrena “Cartes 
d’amor”, el seu nou film

Edició Limitada
�A�r�g�e�n�t� �3�5�-�3�7
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DISSENY / LA VEU

Del 28 al 31 de gener se cele·
brarà una nova edició del 080 
Barcelona Fashion, a l’Edifici 
DHUB, en la qual desfilarà la 
dissenyadora manresana Míri·
am Ponsa, diplomada en Dis·
seny de Moda per la Univer·
sitat de Southampton i també 
especialitzada en “Disseny i 
Tècniques de Punt” a Iguala·
da.
Per aquesta ocasió, l’alumnat 
de segon curs del cicle d’Arte·

sania en Cuir de l’Escola Mu·
nicipal d’Art Gaspar Camps 
s’ha incorporat al seu equip 
de treball per tal de realitzar 
els complements de les peces 
que presentarà en aquesta 
desfilada. 
Míriam Ponsa és un equip 
de persones que treballen 
per aconseguir els mateixos 
objectius i, gràcies a la seva 
unió i harmonia, ajuden a cre·
ar aquest món tan personal i 
genuí. En aquest sentit l’alum·
nat d’Artesania de l’escola ha 
comptat amb les explicacions 
de la mateixa dissenyado·
ra, tant a les instal·lacions de 
l’escola com al seu taller de 
Manresa, i amb un seguiment 
personalitzat dels dissenys, 
recollits als scrap book o lli·
bres d’autor de cadascú.
Míriam Ponsa presenta la col·
lecció TRANSHUMÀNCIA, 
que té com a protagonistes 
els pastors i pastores i els 
seus ramats, i que s’inspira en 
el moviment continu d’aques·
ta migració animal, els colors 
de la terra, els teixits naturals, 

L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps amb 
Míriam Ponsa a la 080 Barcelona Fashion

manipulats i treballats amb di·
ferents tècniques, i les formes 
amples. Seguint aquestes di·
rectrius, els alumnes han ex·
perimentat amb formes i ma·
terials, entre ells el làtex, per 
aconseguir textures i peces 
interessants que tinguessin el 
mateix esperit dels models de 
la dissenyadora.
Per a l’alumnat i professorat 
de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps, haver poder 

fet aquest treball conjunt, que 
lliga l’escola amb el món de 
l’empresa, ha estat una gran 
satisfacció i un aprenentatge 
immillorable.
Cal recordar que Míriam  Pon·
sa ha estat guardonada última·
ment amb importants premis 
com Barcelona és Moda 2007 
a la millor empresa emergent 
i 080 Barcelona Fashion 2010 
a la millor col·lecció de dona 
tardor·hivern 2010·2011.

MÚSICA / LA VEU

En Leonard Díaz és un can·
tautor igualadí que proposa 
una música que abraça el folk, 
el country·blues, el blues, el 
gospel, el country i el blue·
gras.
Autodidacta de formació, ha 
tocat en directe en diferents 
escenaris i bars i ara proposa 
el seu primer projecte Love 
Left, un treball que ha penjat 
a la plataforma de microme·
cenatge Verkami per tal que 
tothom el pugui conèixer i i qui 
vulgui pugui fer la seva peti·
ta aportació perquè el treball  
d’en Leonard pugui veure la 
llum. Love Left és un treball 
íntim, que constarà de 5 can·
çons que comptaran amb la 
coŀlaboració dels músics Al·
bert Puig (baix) i Laia Pàmies 
(violí) i l’enregistrament, pro·
ducció i mescla aniran a càr·
rec de Diego Paqué. Pau Sas·
tre realitzarà la masterització 
en el seu estudi de Barcelona.
Per que el projecte tiri enda·
vant en Leonard necessita la 
coŀlaboració de tots.

Nou projecte del 
cantautor igualadí 
Leonard Díaz a 
Verkami

A la cruïlla del Carrer 23 amb la Quinta Avinguda 
i Broadway et trobes amb una de les icones nova-
iorqueses més singulars: un gratacel de vint-i-dos 
pisos i vuitanta-set metres d’alçària, l’Edifici Fuller 
-en honor a l’empresari i financer, George A. Fuller- 
altrament popularitzat com el Flatiron. Aquesta es-
velta peça mestra que t’obre les portes al districte 
de Manhattan és un edifici d’aparença classicista pel 
que fa a la seva articulació externa que es proposava, 
en tant que projecte arquitectònic, de ser harmoniós  
amb l’escala dels carrers immediatament adjacents 
tot aixecant-se lliurement cap al cel i dibuixant la 
seva pròpia peculiaritat, aquella que li atorga una 
genuïna planta triangular semblant a una planxa de 
l’època, d’on se n’obté el nom “flatiron”.

En aquell entorn, a tombants del segle XIX i a co-
mençaments del segle XX, aquest va ser un dels pri-
mers gratacels que es configuraven com a una de les 
expressions arquitectòniques més característiques 
de la civilització industrial; i el seu autor, Daniel 
Hudson Burnham, un jove arquitecte i enginyer de 
L’Escola de Chicago, també autor d’algunes impor-
tants construccions a Washington i a Chicago, va 
idear una realització arquitectònica que destaqués 
principalment pel refinament i la qualitat escultòrica 
de tot el cos de l’edifici. Més enllà, havia de ser un 
dels gratacels pioners a l’hora d’homenatjar aquell 
incipient desenvolupament tecnològic de l’època, 
localitzat principalment a la ciutat de Chicago. En 
aquest sentit, la conveniència de concentrar totes les 
dinàmiques del creixement demogràfic i de l’expan-
sió industrial al centre de la ciutat, amb l’ús de l’acer 
com a material constructiu i l’explotació d’un nou 
invent com l’ascensor, van propiciar la cristal.litza-
ció d’una nova concepció arquitectònica que perme-
tia el plantejament d’una innovadora solució urba-

nística basada en una precisa adequació de la planta i 
l’alçada amb les exigències del traçat dels carrers.

El resultat d’aquesta enginyosa postura havia de pro-
curar una ciutat embellida gràcies al semblant i dispo-
sició dels seus edificis, en una magnífica representació 
dels símbols utòpics de l’era industrial. Els gratacels 
havien de contenir des de la seva concepció tots els 
arguments clàssics per a reflectir el pregon domini 

professional dels seus artífexs que compartien la ma-
teixa recerca d’aquella harmonia arquitectònica de 
dimensió orgànica, que havia inspirat la naturalesa 
de les esplendoroses construccions de l’Antiguitat.

Tanmateix, lluny de tota fatuïtat, el màxim exponent 
de gratacels -com aquest- aixecats amb l’energia de 
l’esperit de finals del segle XIX i començament del 
segle XX era la seva notable verticalitat, una verti-
calitat que havia de  fundar-se en la reproducció de 
l’esquema més elemental de basament, fust i capitell 
de qualsevol columna clàssica. Tot el cos de l’edifici, 
doncs, havia de ser projectat en alçària fins a l’últi-
ma de les seves polzades, de manera que la força i el 
poder d’aquest immoble es veiés definit pel potenci-
al de verticalitat i linealitat de les seves plantes cap 
al cel. Aquesta és l’essència que ha determinat una 
interpretació simbòlica de l’altura del gratacel com 
expressió metafòrica de puixança d’un temps i el mà-
xim exponent del seu ideal de bellesa.

Any rere any, fins a l’actualitat, el Flatiron no ha 
deixat de ser mai una peça urbana mestra, ideada i 
edificada amb precisió i exactitud per a la seva per-
fecta ubicació en l’enclavament que li va ser destinat. 
Des de qualsevol perspectiva, sigui quin sigui el teu 
punt de vista, aquesta colossal creació segueix des-
pertant-te una impressionant fascinació gràcies a una 
tècnica impecable que irradia les resplendors d’una 
personal bellesa. I, després d’una atenta i puntual 
contemplació de cadascun dels seus tres angles, de 
seguida endevines que el Flatiron, d’ençà el 1909, 
mai no s’ha estat de perpetuar-se com a una de les 
més ambicioses fites d’una enginyeria, símbol de 
l’afirmació d’una –aleshores- novella identitat nord-
americana en ruptura amb l’esperit arcaïtzant del Vell 
Continent.

CARMEL·LA PLANELL

L’inconfusible Flatiron Arquitectures i veïnatges
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LA TEVA AGENDA 
D’ACTIVITATS CULTURALS

DIVENDRES 25

CLUB DE LECTURA JUVENIL
- Igualada 
Tertúlia de nois i noies a partir 
de 14 anys que han llegit un 
mateix llibre, en aquest cas “Els 
jocs de la fam” de Suzzane Co-
llins.
Divendres, a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “EL JARDÍ DE LES 
MALÍCIES”
- Igualada 
Un cabaret de poesia eròtica 
que va des de l’edat mitjana 
fins al segle XIX, ple de versos 
desinhibits, frescos i juganers.
Divendres, a les 10 del vespre 
al Teatre de l’Aurora.

CINECLUB
- Igualada 
Nova sessió del Cineclub am la 
projecció de la pel.lícula “Blan-
canieves”.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CINEMA
- Piera 
Mini-Rusqui: “La gran aventura 
de l’abella Hutch”. Sessió de ci-
nema per a tots els públics.
Divendres a les 6 de la tarda a 
al Biblioteca de Piera.

VISITA A L’EXPOSICIÓ “QUA-
DERNS DE VIATGE”
- Calaf 
Visita a l’exposició itinerant 
“Quaderns de viatge, memòria 
popular en Super 8 mm”.
Divendres de 6 a 8 de la tarda a 
la Unió Calafina.

DISSABTE 26

TEATRE. “EL JARDÍ DE LES 
MALÍCIES”
- Igualada 

Un cabaret de poesia eròtica 
que va des de l’edat mitjana 
fins al segle XIX, ple de versos 
desinhibits, frescos i juganers.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a 
l’entorn d’un text filosòfic, en 
aquest cas “Manual de civis-
me” de Victòria Camps.
Dissabte a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DISSABTES INFANTILS
- Igualada 
Taller “Imaginació al poder amb 
Pritt! Decora el teu animal fan-
tàstic”.
Dissabte a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus d’Igualada.

CONCERT DE JAZZ
- Capellades 
Concert de jazz “La música de 
Billie Holiday i Lester Young” 
amb Ignasi Terraza, Joan Cha-
morro i Andrea Motis.
Dissabte a les 7 de la tarda i a 
les 9 del vespre a la Sala Paper 
de Música.

CLUB DE LECTURA
- Piera 
Trobada per comentar i debatre 
el llibre “Luna comanche”, de la 
nord-americana Catherine An-
derson.
Dissabte a les 5 de la tarda a al 
Biblioteca de Piera.

CAFÈS AMB HISTÒRIA
- Masquefa 
Sessió dels Cafès amb història 
en què es parlarà sobre l’Al-
Andalus.
Dissabte a les 5 de la tarda a al 
Biblioteca de Masquefa.

VISITA A L’EXPOSICIÓ “QUA-
DERNS DE VIATGE”

- Calaf 
Visita a l’exposició itinerant 
“Quaderns de viatge, memòria 
popular en Super 8 mm”.
Dissabte durant tot el dia a la 
Unió Calafina.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Capellades 
Presentació del llibre “Una nova 
alba. A destemps per l’Amèrica 
bolivariana” de Roger Sanchez 
Esteban.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
saló Rosa de la Lliga.

DIUMENGE 27

CINEMA. “KERITY, LA CASA 
DELS CONTES”
- Igualada 
Projecció de cinema en català 
inclosa dins el programa Cultu-
ra en família.
Diumenge, a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

ELS PASTORETS
- Calaf 
Darrera representació dels 
Pastorets de Josep M Folch i 
Terres.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda 
al Casal de Calaf.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí 
Sessió de cinema per a tota la 
família amb la projecció de “Ice 
Age 4. La formación de los con-
tinentes”.
Diumenge a les 12 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 28

CONFERÈNCIA “RETRAT DEL 
MEU AVI: JOSEP GALTÉS 
CARDÚS”

- Igualada
Conferència iŀlustrada amb 
imatges a càrrec de Carme 
Galtés i Lliró, traductora.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA. “ANY CAL-
DERS, SALES, TÍSNER”
- Igualada 
Conferència a càrrec de Lau-
ra Borràs sobre el centenari 
de tres autors marcats per la 
Guerra civil. Cloenda dels cur-
sos de català.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONCURS DE MICROCONTES
- Igualada 
Lliurament dels premis del 
Concurs de microcontes “Amb 
C de Calders”.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMARTS 29

CICLE DE MÚSICA DEL SE-
GLE XX
- Igualada
Segon concert d’aquest cicle 
dedicat a al música dels grans 
compositors del segle passat, 
en aquesta ocasió dedicat als 
grans genis del jazz.
Dimarts a les 8 del vespre a 
l’auditori de l’Escola Municipal 
de Música.

FORMACIÓ PERMANENT
- Igualada 
L’Arxiprestat Anoia-Segarra 
organitza les jornades de for-
mació permanent. “L’eucaristia 
en l’any de la fe” a càrrec del P. 
Andreu Trilla, escolapi.
Dimarts, a 2/4 de 9 del vespre 
als nous locals de la parròquia 
de Santa Maria.

DIMECRES 30

ARA T’HO EXPLICO. “L... DE 
LÍMITS”
- Igualada
Tallers per a pares i mares en 
què a partir d’un conte es crea 
un espai de debat sobre temes 
relacionats amb infants.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la llar d’infants La Lluna.

CINEFÒRUM
- Vilanova del Camí 
En el marc del dia Mundial de 
la Pau es projectarà la pel·lícula 
de la la directora Nadine Labaki 
“Y ahora donde vamos?”.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tar-
da al Centre Polivalent de Can 
Papasseit.

DIJOUS 31

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.

PANTALLA OBERTA
- Igualada 
Nova sessió del Pantalla Ober-
ta amb la projecció del film “El 
bosque de luto”.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí.

EXPOSICIONS

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

L’AIGUA
Exposició sobre l’aigua com a 
font de vida que cal preservar.. 
Del 2 al 31 de gener a la Bibli-
oteca 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 Bibliote-
ca 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 per-
sonatges 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 
colors i classes realitzats amb 
diverses tècniques. 
Del 17 de gener al 9 de febrer 
a la Galeria Nivell 46 (c. Sant 
Magí, 46)

CUANDO HACES POP 
YA NO HAY STOP
Patricia Picón
L’artista, còmoda en l’estèti-
ca 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.

PINTURA I 
IL·LUSTRACIÓ
Nuri Mariné Vidal
Mostra dels treballs de pintura 
i dibuix de l’autora 
Del 23 de gener al 3 de març a 
VINNART d’Igualada.
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Denzel Washington, pilot aeri
Estrena a Igualada •  Flight

RAMON ROBERT.-

Ja van pasar els temps en els 
que Whoopie Goldberg, Eddie 
Murphy eren els astres indis-
cutibles afroamericans del 
cinema mundial. Ara per ara, 
i amb el permís del darrera-
ment absent de les pantalles 
Will Smith, no hi ha cap altre 
actor negre que li faci ombra 
a Denzel Washington, el més 
soŀlicitat i millor pagat dels 
actors afroamericans. Was-
hington és precisament el pro-
tagonista absolut de la nova 
peŀlícula de Robert Zemeckis, 
Flight (El vuelo), que s’estrena 
aquest cap de setmana a les 
pantalles catalanes.
Després d’un aterratge 
d’emergència gràcies al qual 
salven la vida un centenar de 
passatgers, el capità Whip 
Whitaker (Denzel Washing-
ton), que pilotava l’avió, és 
complimentat com un heroi 
nacional. No obstant això, 

quan es posa en marxa la in-
vestigació per determinar les 
causes de l’avaria, es desco-
breix que, probablement, va 
ser precisament el pilot qui 
va posar en perill la vida dels 
passatgers a causa del seu al-
coholisme.
Plena d’originalitat, suspens, 
moments angoixants i emoció 
dramàtica, la nova i absorbent 

peŀlícula de Robert Zemeckis 
ha estat nominada a dos Os-
car: al millor guió i al millor ac-
tor, evidentment Denzel Was-
hington. Pat Travers, des de 
les pàgines de la revista Ro-
lling Stone ha puntualitzat que 
es tracta “d’una  interpretació 
profundament veraç, detallada 
i profunda, de la qual se’n par-
larà durant anys”.

Un sistema malalt
RAMON ROBERT.-

El Casal de Sant Martí de Tous 
estrena una pel.lícula molt es-
pecial, relativa a les problemà-
tiques d´un emmalaltic sistema 
social i econòmic, quan la crisi 
fa mal de debò. Realitzada per 
Cédric Kahn i interpretada en 
el seu paper principal per un 
Guillaume Canet que ha estat 
premiat en distints festivals, 
aquesta producció francesa 
ambienta el seu argument una 
època apocalíptica i propera. 
Les institucions bancàries es-

A Tous •  Una vida mejor

tan destruint Europa i un expert 
financer pot arruïnar l’econo-
mia d’un país com l’Índia. Entre 
la macro i la microeconomia, 
els protagonistes somien amb 
un futur millor que els permeti 
sortir del malson que viuen. Els 
préstecs, els deutes astronò-
mics, els embargaments, les 
traves burocràtiques i la usura 
institucionalitzada poden des-
truir tot, fins i tot els sentiments. 
Ha estat definida com una pel.
lícula tan real com la vida ma-
teixa.

Nominada amb 12 
Gaudí i 18 Goya

T.C.-

Blancanieves (2012) de 
Pablo Berger és una adap-
tació del conegut conte dels 
germans Grimm. És, potser, 
la revisió més singular i de-
constructora del conte, am-
bientada a l’Andalusia dels 
anys 20, i participant en prin-
cipi d’una certa fascinació 
per la mítica i el ritual del to-
reig, però donant-l’hi al volta 
amb un contrapunt decadent 
i grotesc representat per una 
companyia de nans toreros. I 
és que aquesta Blancanieves 
-que es va ficar el festival de 
Donostia a la butxaca, amb el 
premi del jurat i amb el de la 
millor actriu (per a Macarena 
García), és una delícia visu-
al, una manera original d’ex-
plicar la història ja coneguda 
del conte lligant-la a una cul-
tura molt pròpia del sud de 
l’Estat Espanyol, amb cuida-
díssims plans, estètica, iŀlu-
minació i les interpretacions 
d’un repartiment magnífic for-
mat per Maribel Verdú, Inma 
Cuesta, Macarena García, 
Sofía Oria, Daniel Giménez, 

El racó del Cineclub •  Blancanieves

Ángela Molina i Pere Pon-
ce. Al film també hi és vital 
l’aportació musical d’Alfonso 
Vilallonga, i les cançons in-
terpretades, per la prodigiosa 
veu de la Sílvia Pérez Cruz.
Una versió -que es podrà 
veure avui, divendres, a 2/4 
d’11, al Teatre de l’Ateneu- 
feta amb els millors ingredi-
ents, amb la matèria primera 
del cinema, allò que l’ha di-
ferenciat des del seu origen 
centenari: les ombres, les 
imatges en estat pur i la mú-
sica que l’envolta i li dóna co-
lor. I com que aquí el cinema 
mut mana: els rostres hi són 
reforçats, amb les seves mi-
rades d’amor, d’odi i de por 
que en són protagonistes. La 
Maribel Verdú ens fa oblidar 
la seva innocència, que sem-
blava innata, per convertir-se 
en la madrastra més sàdica 
i acomplexada. I fantàstic, 
també, el treball de les dues 
Blancaneus, la nena Sofia 
Oria i la jove Macarena Gar-
cía, per la seva candidesa i 
dolçor compartida. 

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 €.



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. ***

UNA VIDA MEJOR
França. Drama. De Cédric Kahn. Amb Guillaume Canet, Leïla Bekhti i 
Abraham Belaga Ambientada en una època apocalíptica, en què les 
institucions bancàries estan destruint Europa i un expert financer pot 
arruïnar l’economia d’un país com l’Índia. Els protagonistes somien 
amb un futur millor que els permeti sortir del malson que viuen, en 
la qual préstecs, deutes astronòmics, traves burocràtiques i usura 
institucionalitzada poden destruir tot, fins i tot els sentiments. ESTRENA

EL VUELO (FLIGHT)
Estats Units. Drama amb suspens. De Robert Zemeckis. Amb Denzel 
Washington, Kate Reilly i John Goodman. Després d´un aterratge 
d’emergència gràcies al qual salven la vida un centenar de passatgers, el 
capità Whip Whitaker és complimentat com un heroi nacional. Malgrat 
tot, quan es posa en marxa la investigació per determinar les causes de 
l’avaria, es descobreix que va ser precisament el pilot qui va posar en 
perill la vida dels passatgers a causa del seu alcoholisme. ESTRENA

EN LA CASA
França. Comèdia dramática. De François Ozon. Amb Fabrice Luchini, 
Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas i Emmanuelle Seigner. Un professor 
de literatura 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. ***

BLANCANIEVES
Espanya. Melodrama paròdic. De Pablo Berger. Amb Macarena García, 
Maribel Verdú, Ángela Molina i Josep María Pou. Sevilla, anys 20. 
Carmecita, es filla d’un torero retirat  i d’una bailaora flamenca, morta el 
mateix dia en el que va néixer ella. La noia, però, ha sofert una infància  
turmentada per la seva terrible madrastra. Fugint del seu passat, Carmen 
empren un viatge acompanyada per una troupe de Nans Toreros. ***

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

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

EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO
Estats Units. Fantasia i aventures. De Peter Jackson. Amb Martin Freeman, 
Ian McKellen, Cate Blanchett, Elijah Wood, Ian Holm i Orlando Bloom. 
En companyia del mag Gandalf i de tretze nans, el hòbbit Bilbo Bolsón 
emprèn un viatge a través del país dels elfs i els boscos dels trolls, des de 
les masmorres dels orcs fins a la Muntanya Solitària, on el drac Smaug 
amaga el tresor dels Nans. Finalment, en les profunditats de la Terra, troba 

KURSAL 1 
EL VUELO (16 anys)
Dies 25-26-27-29-30-31         5:30/8:00/10:30

KURSAL 2
EL LADO BUENO DE LAS COSAS (12 anys)
Dies 25-29-30-31                   6:15/8:15/10:30
Dies 26-27        4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 3
LINCOLN (7 anys)
Dies 25-26-27-29-30-31          5:00/7:45/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
BLANCANIEVES 
Divendres: 22:30

CASAL 
EN LA CASA  (12 anys) (Millor pel.lícula 
Conxa d’or a San Sebastian)
Diumenge: 18:00
UNA VIDA MEJOR (12 anys) (estrena a la 
comarca)
Diumenge: 19:45

CINEMA RAVAL
Sense determinar

1/ DJANGO (16 anys)
Dv.: 18:45/22:00
Ds.: 15:30/18:45/22:00
Dg.: 11:30/15:30/18:45/22:00
Dll a Dj.: 17:30/20:45

2/MOVIE 43 (18 anys)
Dv.. Dll a Dj: 17:45/19:45/21:45
Ds.: 15:45/17:45/19:45/21:45
Dg.: 12:00/15:45/17:45/19:45/21:45

3/ROMPE RALPH (apta) 
Ds.: 16:30
Dg.: 11:40/16:30
3/VOLVER A NACER (16 anys)
Dv. a Dj: 18:30
3/EL HOBBIT (7 anys)
Dv. a Dj: 21:00

4/EL LADO BUENO DE LAS COSAS (12 anys)  
Dv.: 17:30/20:00/22:30
Ds.: 17:20/20:00/22:30
Dg.: 11:50/17:20/20:00/22:30
Dll. a Dj.: 19:15/21:45

5/LINCOLN (7 anys)
Dv.: 19:00/22:15
Ds.: 16:00/19:00/22:15
Dg.: 11:30/16:00/19:00/22:15
Dll. a Dj: 17:35/20:30

6/LA VIDA DE PI (7 anys)
Dg.: 11:30
6/EL VUELO 
Dv.: 19:45/22:30
Ds. i Dg: 17:00/19:45/22:30
Dg.: 11:30/16:00/19:00/22:15
Dll. a Dj: 18:45/21:30

7/EL ORIGEN GUARDIANES (apta)
Ds.: 16:15
Dg.: 12:00/16:15
7/LOS MISERABLES (7 anys)  
Dv. a Dj.: 18:15
7/JACK REACHER (16 anys)
Dv. a Dj.: 21:15

8/ NORMAN (7 anys)
Ds.: 15:30
Dg.: 11:45/15:30
8/ LA NOCHE MAS OSCURA
Dv. a Dj.: 17:30
8/ EL CUERPO
Dv. a Dj.: 20:30
8/ LO IMPOSIBLE
Dv. a Dg.: 22:45

SANT MARTÍ DE TOUS

SANTA COLOMA DE QUERALT
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Peces a mida, arranjaments, festivals,  i tota mena de labors

Av. Barcelona, 38 • Tel. 650 81 61 03 • Igualada

Cursos de: • Punt de creu
• patchwork
• mitja-ganxet
• Costura

Tenim o portem el material necessari 

(Tots els nivells) 

Per la nova temporada estem preparant “kits”
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Moviment ecològic

Vivim en una societat on 
els aliments se sotmeten a 
rigorosos controls per no 
sobrepassar els límits de 
tòxics segurs. No obstant, 
científics i nutricionistes 
alerten sobre l’efecte acu-
mulatiu dels tòxics presents 
a la dieta, al llarg de la 
nostra vida.

Aquesta preocupació sovint 
condueix a alternatives ali-
mentaries sense residus quí-
mics, pesticides, herbicides 
ni Organismes Modificats 
Genèticament.

En honor a l’Ecofira, que es 
durà a terme aquest diu-
menge a Òdena, volem pro-
porcionar un aspecte crític 
sobre els aliments ecològics.

Recentment, un estudi rea-
litzat per la Universitat de 
Stanford va negar la superi-
oritat nutricional del menjar 
orgànic front el convenci-
onal. No obstant, el consu-
midor ecològic no assumeix 
que aquests proporcionin 
un major contingut en nutri-
ents però vetlla per una 
menor ingesta de productes 
químics, pel medi ambient... 
Així com un tracte digne 
dels animals i gaudir d’una 
major intensitat de sabor.

Alguns detractors del 
menjar ecològic consideren 
als defensors com progres i 
esnobs que volen fardar del 
seu estatus. Però en part és 
lògic que el menjar ecològic 
sigui més car, degut al seu 
cost de producció.

La situació econòmica 
actual afecta les butxaques 
dels catalans però amb el 
temps, els avenços tecno-
lògics han permès l’accés a 
aquests a un cost raonable. 
Sent internet, una eina de 
contacte directe entre pro-
ductors i consumidors .

Apostar per productes eco-
lògics i de proximitat és clau, 
sempre i quan la mesura no 
la portem a l’extrem, desen-
cadenant ortorèxia (tras-
torn obsessiu per menjar sa).

Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 



Defuncions
ROSA BERTRÁN MASANA
Edat : 82 anys 

FRANCISCA BLAYA JORDÁN
Edat : 89 anys

FRANCISCO RIBA BISBAL
Edat : 91 anys

ENRIQUE ANDRES VIRGILI
Edat : 84 anys

CONSOL GASOL MIRET
Edat : 89 anys

ANTONIO PRIEGO REY
Edat : 85 anys

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

L’Any de la Fe ha estat pro-
mulgat en ocasió del cinquan-
tè aniversari de l’inici del Con-
cili Vaticà II. Un dels objectius 
clars d’aquest era el de resta-
blir la unitat de tots els creients 
en Crist. Llegim en el decret 
sobre l’Ecumenisme, Unitatis 
redintegratio: «Un dels objec-
tius principals del sant Conci-
li Ecumènic Vaticà II és el de 
contribuir al restabliment de 
la unitat de tots els cristians. 
Car una i única és l’Església 
establerta per Crist Senyor i, 
en canvi, són moltes les co-
munitats cristianes que es 
presenten a la gent com la ve-
ritable herència de Jesucrist... 
Aquesta divisió és clarament 
contrària a la voluntat de Crist, 
és un escàndol per al món i 
dificulta la causa sacratíssima 
de predicar l’Evangeli a tots 
els éssers creats» (núm.1).
Han passat cinquanta anys de 
l’inici del Concili Vaticà II i ha 
estat molt el camí de pregària 
i de diàleg que en el camp de 
l’ecumenisme s’ha fet. Han 
estat molts els esforços i els 
treballs, però els fruits encara 
no són del tot com la realitat 

de l’Església una i única ens 
demana. Cal, però, mantenir 
l’esperança, el treball i la pre-
gària perquè un dia, quan Déu 
vulgui i com Déu vulgui, sigui 
realitat plena el que Jesús va 
demanar al Pare: Que tots si-
guin u, com vós Pare, sou en 
mi i jo en vós. Que també ells 
estiguin en nosaltres, perquè 
el món cregui que vós m’heu 
enviat (Jn 17,21).
En el capítol I de l’esmentat 
document del segon Concili 
Vaticà, apareixen els principis 
catòlics de l’ecumenisme, que 
ens cal tenir presents perquè 
ens ajudin en la nostra acció i 
sobretot en la nostra pregària. 
La raó de l’ecumenisme no és 
una raó de mercat, per a po-
der ser més incisius en el nos-
tre món. La raó principal és 
l’amor de Déu que ha enviat 
el seu Fill com a redemptor de 
la humanitat per aplegar en la 
unitat el llinatge humà. Totes 
les realitats de fe, celebració i 
vida de l’Església porten a la 
realitat de la unitat. La realitat 
definitiva per obra de la gràcia 
redemptora de Crist serà la 
humanitat sencera dels elegits 
formant per sempre l’únic Cos 

de Crist en l’eternitat de Déu. 
El que no és unitat no és de 
Crist i no és cridat a la unitat 
perfecta del cel.
L’Església en la Pentecosta 
s’inicia una i única. En aquella 
petitíssima comunitat del Ce-
nacle era present tot el misteri 
de l’Església universal, cri-
dada a portar tots els homes 
a la unitat del Cos de Crist. 
«L’Esperit Sant, que habita en 
els creients i omple i dirigeix 
tota l’Església, realitza aquella 
admirable intercomunió dels 
fidels i els uneix tots tan ínti-
mament en Crist, que esdevé 
principi de la unitat de l’Esglé-
sia» (UR, 2). El ministeri dels 
bisbes i del successor de Pere 
té la missió de la comunió i 
de la unitat de l’Església com 
a realitat primera i principal. 
Però l’interès a restaurar la 
unió pertany a tota l’Església. 
L’ecumenisme ens demana a 
tots conversió interior i sante-
dat de vida, unides a la pre-
gària, que és l’ànima de tot 
el moviment ecumènic. Així 
posarem tota la nostra espe-
rança en la pregària de Crist, 
l’amor del Pare i la força de 
l’Esperit Sant

La unitat dels cristians
ESGLÉSIA / PERE OLIVA

El mes de gener és un car-
rer que fa pujada. Ho sabem 
prou. Especialment enguany, 
després dels malaveranys que 
indicaven la fi del món, segons 
els pronòstics maies, abans 
d’acabar l’Advent; i amb els 
ànims que es desprenen de 
les prediccions econòmiques, 
enguany el mes de gener no 
ens convida a gaires alegries.
I és justament en aquesta me-
sada, que descriu un perío-
de entre les acaballes de les 
festes de Nadal i la proximitat 
del temps quaresmal, que la 
sensació d’indefinició acaba 
afavorint la força de la quoti-
dianitat, l’esperança d’un any 
nou que s’estrena desposseït 
de tot triomf, i el mutisme de 
la natura que ofereix el reclam 
d’unes branques nues com a 
únic escenari d’un paisatge 
callat.
I aquesta qualitat de la discre-
ció callada, el treball silent, el 
dia a dia de milers de persones 
que sobreviuen, malgrat tot, 
amb esperança, va vestida de 
quotidianes il·lusions. Amb el 
goig posat en els progressos 
dels fills, en l’acció constant 
per una feina ben feta o per 
fer surar un petit negoci, en la 
lluita per superar una malaltia, 
en la tasca notòriament difícil 
de cercar la feina perduda, en 
la constant dedicació dels do-
cents, dels sanitaris, malgrat 
les retallades salarials…
És certament un mes silenci-
ós i discret, el mes de gener. 
I si les condicions climàtiques 
ens el vestissin de blanc, ales-
hores l’escalf inert de la neu 

beneiria de manera notòria la 
discreció i el treball callat de 
molta gent, que amb Déu i ajut 
arriben a fi de mes. I la tenaci-
tat de molts d’altres que lluiten 
pels seus, en una cursa des-
fermada per mantenir la feina. 
La del polític honest que sap 
que representa tot un poble 
que l’ha escollit i la del volun-
tari que dóna temps i vida per 
als altres en un gest de since-
ra gratuïtat. I en la música ca-
llada de molts pares i mares, 
en la percussió responsable 
de l’estudiant, en la decadent 
placidesa del vell que recorda 
tot vivint…
En aquest temps d’hivern, la 
litúrgia ens acompanya amb 
les figures ferrenyes d’aquells 
homes fornits i audaços que, 
finint els segles de la romani-
tat imperial, gosaren desafiar 
el món i els seus trofeus, sem-
pre caducs, amb la discreció i 
el silenci mut del desert o de 
la vida monàstica, que ajuda 
a obrir els cors de les perso-
nes a la melodia de Déu i dels 
seus dons. Els barbuts, com 
solen anomenar-se: sant An-
toni, abat († 356), sant Maur i 
Sant Plàcid (segle VI) i alguns 
altres d’aquests pares de 
monjos ens mostren un camí 
quotidià en el silenci. Fet d’au-
tèntic despullament.
Potser en el silenci purificador 
de la quotidiana itinerància i 
enmig del fer i desfer de cada 
dia podríem llegir, amb els ulls 
fits en aquests pares del de-
sert, el sentit del propi camí i el 
nord de la nostra esperança. 
Tot passa i només en Déu per-
dura.

Hivernal

MÓN / LA VEU

Un total de 13 infants van mo-
rir a Colòmbia durant l’any 
2012 com a conseqüència de 
les mines antipersones, i d’al-
tres 52, van resultar ferits per 
aquests artefactes, segons ha 
informat el Govern colombià.
Segons un document del Pro-
grama Presidencial per l’Ac-
ció Integral contra les Mines 
Antipersones (Paicma), entre 
gener i el 31 de desembre 
de 2012, les víctimes mortals 
van ser 12 nens i una nena i 
dels ferits, 20 foren nenes i 32 
nens. L’informe assenyala que 
els departaments d’Antioquia 
(nord-est), Cauca (surd-oest) i 
Nariño, frontera amb Equador, 
registren el major nombre de 
nens i adolescents víctimes 
d’aquest flagell, segons un 
registre que s’ha elaborat des 
del 1990 fins a l’actualitat.

Les víctimes més recents 
d’aquest tipus d’artefacte van 
ser tres infants que el 13 de 
gener passat van caure en un 
camp de mines al municipi de 
Briceño. Un d’ells va morir i els 
altres dos van ser portats a un 
hospital de la ciutat de Mede-
llín per tropes de l’Exèrcit.

Colòmbia és el segon país del món amb mines 
antipersona

Còlombia és el segon país del 
món més afectat per les mi-
nes antipersones darrera de 
l’Afganistan.
Entre 1990 i 2012, a Colòm-
bia, el nombre total de morts 
fou de 10.160, dels quals 
3.877 eren civils i 6.283 de les 
Forces Públiques.



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

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
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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

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

de
la
BAR de

PISCINA
JORBA

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

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

Tancat fins a nova temporada

El gourmet
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Os hi esperem

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

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

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT



Els calçots són una varietat 
de cebes tendres, cebes poc 
bulboses i més suaus que es 
calcen a mesura que creixen, 
i que es mengen escalivats.
Sobre l’origen del calçot hi 
ha diverses versions però la 
més coneguda és la que atri-
bueix a en Xat de Benaiges, 
un camperol que va viure a 
Valls a la fi del segle XIX, la 
invenció d’aquest cultiu. En 
Xat de Benaiges va posar 
un parell de brots de cebes 
al foc i va descobrir per atzar 
un plat que a la primeria del 
segle XX ja havia esdevingut 
habitual en moltes llars de 
Valls.
De llavors ençà el consum 
dels calçots o calçotada ha 
esdevingut una festa gastro-
nòmica coneguda arreu, es-
pecialment a Catalunya. Els 
calçots es consumeixen ha-
bitualment durant els mesos 
de gener, febrer i març, es 
couen amb llenya provinent 
de sarments o rodals de vi-
nya i es consumeixen acom-
panyats d’una salsa típica, la 
dita salvitxada, que és una 
salsa de tipus romesco.
No fou fins mitjans del segle 
passat que el calçot es va fer 
conèixer fora de l’Alt Camp, 

especialment per la divulga-
ció feta per la colla artística 
i humorística l’Olla. La festa 
del calçot de Valls, que se 
celebra el darrer diumenge 
del mes de gener, va com-
plir 100 anys l’any 1996. S’hi 
celebren tres concursos : el 
concurs de cultivadors de 
calçots, el concurs de salsa 
de la ‘calçotada’ i el concurs 
de menjadors de calçots.

Propietats alimentàries
La ceba en general és una 
planta amb contingut de vita-
mines i minerals molt ampli. 
Se li atribueixen propietats 
tonificants, diürètiques, di-
gestives i afrodisíaques. En 
el cas del calçot s’ha com-
provat que té un contingut 
interessant en compostos 
anticancerigens. El diàmetre 

Què són els calçots?

del calçot pot arribar a fer 
entre 1,7 i 2,5 centímetres i 
la cama blanca entre 15 i 25 
centímetres.

Mètode de cultiu
El procés de cultiu d’aquest 
producte té dues fases dife-

renciades. La primera fase 
és l’obtenció del bulb que es 
fa a partir de la sembra de 
llavor a final d’any, es tras-
planten les cebetes a l’entra-
da de primavera i s’arrenca 
el bulb a l’estiu.
La segona fase és l’obtenció 

del calçot a partir de les ce-
bes. La plantació de les ce-
bes es fa durant la segona 
quinzena del mes de setem-
bre. Abans de plantar-la cal 
tallar-li la part superior per tal 
que els calçots creixin més 
espaiats. A mesura que els 
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La festa del calçot de 
Valls, que se celebra 
el darrer diumenge 
del mes de gener, va 
complir 100 anys l’any 
1996

brots de la ceba van sortint, 
s’han de calçar, és a dir col-
gar el brot amb substrat per 
tal que quedi més blanquejat.
El cultiu del calçot és típic 
del Camp de Tarragona, pro-
peres al mar i amb un hivern 
suau. Malgrat això, el calçot 
també es pot conrear en zo-
nes d’interior on les glaçades 
no siguin massa permanents. 
En aquests casos, però, la 
collita del calçot s’endarreri-
rà unes setmanes respecte a 
les zones de clima més suau.
Els calçots es degusten nor-
malment en una calçotada: 
cuits al foc i sucats en salsa 
de calçots.

�C�A�L�Ç�O�T�A�D�E�S

Ctra. C-51, km 22 (entre el Vendrell i Valls)
Tel. 977 62 80 08.RODONYÀ (ALT CAMP)

• Plats de temporada
• BRAS�A PERMANENT
• Celebracions familiars
• Àpats d’empresa

ELS DILLUNS TANCAT

Ca l’Andorrà S/n
08255 Castellfollit del Boix
Tel. 93 835 60 21 

MENÚ 
CALÇOTS

 25€

ca l’andorrà
restaurant 77



El “calçot” va ser descobert, 
a finals del segle XIX per un 
solitari pagès vallenc conegut 
amb el nom de “Xat de Be-
naiges” qui començà a coure 
a les brases els brots tendres 
nascuts d’una ceba vella con-
reats especialment per a ser 
cuinats així i també va ser el 
qui es enginy el guarniment 
o salsa que encara mengem 
avui en dia amb algunes vari-
ants. 

El procés de cultiu comença 
durant els darrers mesos de 
l’any quan es sembren les lla-
vors de la ceba blanca. Quan 
aquesta ceba ja ha germinat i 
crescut l’arrencada de la terra 
que l’acollia i es torna a plan-
tar en una altra terra apropia-
da, en la qual seguirà creixent. 
S’ha d’esperar que punxona-
ment el cap com si es tractés 
d’una ceba normal. En aquest 
moment (hem arribat al temps 
d’estiu), s’arrenca de nou i es 
guarda durant algunes setma-
nes fins al moment de tornar-
la a plantar una vegada elimi-
nada la part de dalt. La ceba 
només ha de quedar semien-
terrada i mostrant la blancor 
de la planta a l’exterior. Hi ha 
un precepte agrícola que diu 
que “la ceba ha de sentir les 
campanes”, referint-se a que 
al plantejar cal enterrar molt 
poc. Segons els pagesos, és 
millor plantar els calçots en 
època de lluna vella. A mesura 
que va creixent la planta, cal 

Irla cobrint de terra, operació 
que s’ha de repetir diverses 
vegades durant el procés de 
cultiu. Els “calçots es recullen 
preferentment entre els mesos 
de novembre i abril. 

A partir de les primeres dèca-
des del segle XX la calçotada 
es va convertir en un àpat ha-
bitual dels dies festius per a 
moltes famílies. Les arrels del 
gran impuls experimentat per 
la calçotada a tot el país po-
dem datades a mitjan segle, 
quan la “Penya Artística de 
l’Olla” organitzava les seves 
cèlebres calçotades a les que 
convidava a personalitats del 
món artístic i cultural barcelo-
ní, ajudant així a divulgar. Fins 
avui, dia a dia, la calçotada de 
Valls ha anat creixent en popu-
laritat. Els voltants de la ciutat 
es veuen adornats per fumera 
que, aquí i allà i al llarg i ample 
de la geografia de l’Alt Camp, 
són com punts de referència 
de les masies vallencs. La 
festa familiar o amistosa co-
mença amb la preparació del 
menjar, en la qual tothom pot 
participar. Aquest és potser un 
dels seus principals encants, 
Tothom aporta la seva opinió i 
tots creuen tenir el secret de la 
millor forma de cuinar els cal-
çots o d’elaborar la salsa. 

Les fumera que s’alcen cap al 
cel, són com símbols o mis-
satges d’amistat. Són com 
senyals o salutacions d’un 

amic realitzats amb el mitjà de 
comunicació més antic de la 
humanitat. 

A partir dels anys seixanta, 
l’impuls d’alguns restauradors 
amb esperit emprenedor, la 
creació de locals apropiats 
per dur a terme la calçotada, 
el qual les agències de viat-
ges l’hagin inclòs com a nova 
atracció en els seus itineraris, 
la generalització en l’ ús del 
vehicle particular i el fet que a 
l’hivern no són tan freqüents 
com a l’estiu les atraccions 
turístiques i gastronòmiques, 

ajuden que Valls es convertei-
xi, per uns mesos, a la capital 
de la calçotada. 

L’art de menjar bé ha trobat en 
la calçotada de Valls un excel.
lent plat culinari. No en va un 
gran entès en la matèria, el 
gran “maitre” Joan Cabané, 
definí la calçotada com “un 
plat estel lar local ben aconse-
guit” i com “un costum tradici-
onal vallenc que ha despertat 
l’interès culinari més enllà de 
les nostres fronteres “. El se-
cret del bon “calçot”, el seu 
àngel, el seu misteri, possible-

Qui es va inventar els “calçots”?

ment el trobaríem en el fet de 
ser cultivat les terres de Valls 
i de la seva Comarca. Ha de 
ser l’aigua, el sol, el clima, la 
composició especial de les 
terres de l’Alt Camp, la dedica-
ció i l’amor amb que els nos-
tres pagesos ho conreen. No 
es pot trobar en cap altre lloc 
el gust especial que tenen els 
“calçots” de Valls. 

Una calçotada a Valls, repre-
senta endinsar-se en la com-
prensió de l’esperit de la nos-
tra terra. La calçotada és una 
lliçó exemplar que defineix de 
forma clara i precisa la forma 
de ser dels catalans. La calço-
tada vallenc, agermanat l’agri-
cultura amb la gastronomia, 
ja ha entrat en els camps de 
l’alimentació i de la cultura. 
Des d’un origen humil i popu-
lar, s’ha convertit en tradició, 
arrelada nostres costums, ia 
través de les arts nobles, a tra-
vés de la sensibilitat artística, 
ha entrat amb tots els honors 
en l’àmbit de l’art de la cuina 
on s’ha guanyat un merescut 
lloc. 

Recentment el prestigi del 
“calçot” s’ha estès a altres zo-
nes del país on també es pro-
dueixen i consumeixen “cal-
çots, però Valls segueix sent 
el bressol de la calçotada. El 
1995 la Generalitat de Cata-
lunya va concedir la denomi-
nació de qualitat “Calçot de 
Valls” i el 1996 es va constituir 
el Consell Regulador. L’àmbit 
geogràfic d’aquesta denomi-
nació comprèn les comarques 
de l’Alt Camp, Baix Camp, Tar-
ragonès i Baix Penedès.

Especial calçots
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Restaurant Braseria Cafeteria

· Menú diari 

· Servei de carta

· Menú de nits i caps de setmana 

· Calçots a la carta 
individual o per grupswww.museudeltraginer.com

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

Típic celler d’una casa pairal del s.XVIII
CALÇOTADES, VENDA DE SALSA DE 

CALÇOTS PER A EMPORTAR
Obert de novembre a abril

(només al migdia)
Telèfon 977 60 59 60 • www.calganxo.com

MASMOLETS (VALLS)

Ctra. de Valls · Tel. 977 63 84 62 · 43816 QUEROL (Tarragona)
www.restaurantsantjordi.com

Calçotades i
cuina casolana

RESTAURANT

SANT JORDI

MENÚ PER
CALÇOTADES

www.restaurantsamunta.cat



Els elements gastronòmics 
bàsics d’una calçotada són 
els calçots de Valls amb la sal-
sa especialment creada per 
acompanyar-los, la carn de 
xai i la llonganissa (o “botifar-
ra”) a la brasa, i les postres 
(taronges, crema catalana i 
productes de pastisseria). Les 
begudes que genuïnament 
acompanyen l’àpat són el vi i 
el cava. El ritual de tota calço-
tada comença en la delicada 
operació de preparar els “cal-
çots” que consisteix a tallar les 
fulles verdes a una mesura de-
terminada i les arrels. Un cop 
realitzada aquesta operació 
els “calçots” es col loquen a 
la graella sota la qual el foc, 
ben repartit i viu, ha de fer la 
seva feina. Durant el procés de 
cocció cal retirar la graella del 
foc un parell o tres de vegades 
per procedir a capgirar els “cal-
çots” un a un. Un cop cuits, és 
a dir, quan la punta ja estigui 
tova i estiguin totalment ne-

Com es fa una calçotada?
carxofes ... Així mateix, durant 
tot l’àpat corren de mà en mà 
els porrons plens de vi, prefe-
rentment negre. La festa gas-
tronòmica acaba amb la tra-
dicional taronja i merengues, 
als quals, en els darrers anys, 
s’han afegit la crema i els pas-
tissos al legòrics del “calçot” 
Per a l’elaboració d’una bona 
salsa de la calçotada de Valls, 
cada família té el seu propi 
secret, fruit d’una investigació 
pròpia que s’ha anat transme-
tent de generació en genera-
ció. Amb tot, els ingredients 
bàsics per a 4 persones són: 
100 grams d’ametlles torra-
des, 30 grams d’avellanes 
torrades, 4 o 5 tomàquets 
vermells rostits, 1 cap d’alls 
rostits, 80 cl d’oli d’oliva de 
Valls, 1 / 2 gotet de vinagre, 
1 pebrot sec o pebre vermell 
dolç, julivert i sal, Tot això molt 
bé triturat al morter o amb una 
batedora.

Especial calçots
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gres a la part exterior, es guar-
den embolicats en paper tipus 
diari per mantenir calents. 
Atès que s’han de menjar ca-
lents, els “calçots” es presen-
ten a la taula encara emboli-
cats i col locats en la concavitat 
d’una teula. Els comensals els 
reben preparats per gaudir-ne, 
cadascun amb el seu corres-
ponent pitet per no tacar-, amb 
la terrina de salsa plena i amb 
una llesca de pa que serveix 
d’acompanyament i alhora 
serveix per recollir la salsa 
que pot vessar al menjar. Tra-
dicionalment, els “calçots es 
mengen de peu, i la quantitat 
dependrà de l’experiència i la 
gana dels comensals, però és 
corrent menjar entre 25 i 30 
calçots. 
Les brases s’aprofiten per 
coure la carn, la llonganissa i, 
eventualment, botifarra negra, 

Autovia A2 Martorell-Igualada Km. 573 - 08293 Collbató (Barcelona)

RESTAURANT SERRA D’OR
Menú i cafè:  23 € (iva inclòs). 

Calçots · Graellada de carns (llom, conill, 
botifarra, pollastre) · Guarnició de mongetes 
seques · Crema catalana · Copa de cava.

Menú Calçotada + entrada a las coves 
del salnitre: 27€ (iva inclòs).

Menú Calçotada + Marxa Nòrdica per la 
falda de Montserrat: 29 € (iva inclòs). 
(la marxa son unes 3 hores). 

RESTAURANT SERRA D’OR  T. 93.777.91.03 - 619.27.61.17



Tenint en compte que cada 
família té el seu propi petit se-
cret per tal d’elaborar la “salsa 
dels Calçots”, la recepta que 
ressenyem a continuació és la 
més tradicional i bàsica. A par-
tir d’ella podreu fer-la més o 
menys espessa, més o menys 
picant, més o menys dolça, 
etc.

INGREDIENTS (per a quatre 
persones):
  1 cabeça d’alls escalivats i 1 
all cru
  100 g. d’ametlles torrades i 
pelades
  30 g. d’avellanes torrades i 
pelades
  4 o 5 tomacons madurs es-
calivats
  aproximadament 80 cl. d’oli 
d’oliva arbequina

  1 llesca de pa sec i torrat xo-
pat amb vinagre
  1 polpa de nyora o 2 cullera-
des de pebre vermell
  sal

PREPARACIÓ (per ordre):
1.- En un morter (o batedora) 
primer posarem la sal al gust.
2.- Després picarem els alls.
3.- Afegirem i picarem les 
ametlles i les avellanes.
4.- Picarem els tomacons.
5.- Afegirem l’oli a poc a poc 
sense deixar de picar (o ba-
tre), fins que veiem que la 
salsa quedi bé per a sucar-hi 
el Calçot (depèn de l’oli la po-
drem fer més espessa o més 
clara).
6.- Finalment afegirem la lles-
ca de pa, la polpa de la nyora 
o el pebre vermell.

L’autèntica salsa de calçots
INGREDIENTS
- Entre 20 i 30 calçots ja cuits 
a les brases i nets 
- Entre 20 i 30 calçots ja cuits 
a les brases i nets (és una fei-
na una mica entretinguda però 
val la pena) 
- 3 ó 4 ous (segons la mida) 
- 1 tetrabric de llet especial 
cuina
- 1 grapat de formatge ratllat 
- Una mica de nou moscada, 
pebre i sal

ELABORACIÓ
1. Ho posem tot a un bol i ho 
passem pel batedor fins que 
estigui tot triturat i ens quedi 
una textura de crema (si us 
agrada ho podeu deixar una 
mica més grumollós).

2. Tot seguit ho buidem dins 
un motllo tipus plum cake i 
aquest el posem dins d’un al-
tre que haurem emplenat amb 
aigua per fer al bany maria. 
Ho col·loquem al forn (que 
haurem escalfat prèviament 

Pastís de calçots

a 180º durant uns 60 minuts). 
Quant estigui, ho treiem i ho 
deixem refredar dins del ma-
teix motllo. 
3. Ho podem acompanyar 
amb salsa romesco.

INGREDIENTS
- 6 carxofes
- 10 calçots
- 200 g morro de bacallà
- 250 g arròs bomba
- 2 porros
- 4 pastanagues
- oli i sal en quantitat suficient

ELABORACIÓ
Per al brou vegetal, agafem 
les pastanagues, els porros i 
les tiges de les carxofes, i ho 
tallem tot ben petit. Tot seguit, 
ho sofregim fins que quedi ben 
torrat, hi afegim dos litres d’ai-
gua i ho deixem bullir durant 

mitja hora. Reservem el brou. 
Per fer l’arròs comencem pe-
lant, netejant i tallant els cal-
çots a trossos petits, i els dei-
xarem fer amb una mica d’oli; 
a banda, pelarem les carxo-
fes, les tallarem finetes, i ràpi-
dament les saltarem amb una 
mica d’oli perquè no quedin 
negres. Agafarem una paella 
antiadherent, hi posarem els 
calçots, les carxofes i l’arròs, 
donarem unes quantes voltes 
i afegirem tot seguit el brou 
vegetal, que el tindrem calent, 
durant un quart d’hora anirem 
remenant i afegint brou a me-

sura que l’arròs el consumeixi. 
Quan quedin cinc minuts, hi 
posarem el bacallà tallat en 
quatre trossos amb la pell cap 
enfora. Bon profit i esperem 
que us agradi.

Arròs cremós de calçots i carxofes 
amb bacallà 

Especial calçots
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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

CARNISSERS/ERES PER SUÏSSA.

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

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

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

DEPENDENT/A PER BOTIGA DE MODA A IGUALADA.

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

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

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

INFERMERS/ERES PER ALEMANYA.

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

ENGINYER/A DE QUALITAT A SUÏSSA.

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

MOSSO PREPARADOR DE COMANDES A BÈLGICA.

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

TORNERS - FRESADORS / MECÀNICS AJUSTADORS.

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

AGENTE COMERCIAL

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

FORMADOR DE A.D.R

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

FORMADOR DE CATIA

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

FORMADOR DE INGLÉS

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

FORMADOR DE MARQUETING

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

TORNER/A MANUAL

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

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

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

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

FORSEL ETT GRUPO NORTE
Av. Barcelona, 174 bajos
IGUALADA

Heu de registrar-vos al portal i intro-

duir el vostre cv. Hi trobareu ofertes 

gestionades per les Oficines de Tre-

ball, ofertes introduïdes directament 

per empreses i entitats i ofertes públi-

ques de totes les administracions de 

Catalunya. Per a les ofertes gestio-

nades per les Oficines de Treball heu 

d’estar inscrits com a demandants 

d’ocupació i contactar amb la vostra 

Oficina. Per a les altres ofertes, podeu 

inscriure-us directament a l’oferta 

seleccionada.

Portal de la Generalitat 
de Catalunya per consul-

tar ofertes de treball: 
feinaactiva.gencat.cat
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Tel. 632 145 494

ASIÁTICAS - ORIENTALES - COREANAS
CHICAS NUEVAS

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

Orientales
Jovenes y
guapas

Igualada
658 361 130

Masajes+
Comp.

Particular
24h. Copa Gratis

NOVEDAD NOELIA
DE CANARIAS

23 AÑOS... TODOS LOS SERVICIOS... 
CARIÑOSA Y COMPLACIENTE

622 096 422

3 AMIGAS
CARLA BRASILEÑA CALIENTE
PATRICIA CATALANA MORBOSA
BIA TAILANDESA MISTERIOSA

PISO DE LUJO Y DISCRETO
COPA DE CORTESÍA
HORARIO DE 10.00 A 00.00

TELEFONOS: 602 441 741 - 634 789 479

Contactes
Re

la
x



Classificats
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El passat dia 19 a les 22,53 h., el Sol va entrar al Signe d’Aquari i aquest any s’hi 
estarà fins el dia 18 de febrer.

Aquari, (Sol, Ascendent o alguna característica dins el tema de la Carta Astral), és 
un signe mental. És regeix molt per el cap, i en el món de les emocions, intenta 
racionalitzar tot el que pot.

Com element d’Aire, són molt intel·lectuals. La comunicació, el sentit de formar part 
d’un grup són qüestions molt importants per ells. Això sí, són molt selectius i no els 
agrada tothom. Molta gent els té per especials i a vegades fins i tot excèntrics.

Com tots els Signes Fixos, tenen una manera de ser molt seva, poden ser
inflexibles i tossuts. Són revolucionaris, en el sentit beneficiós clar. La
innovació també és un tema molt d’ells. En quant a la salut, solen plantar cara, 
doncs les adversitats no van amb ells. (Poden ser els típics que no van al metge, 
per exemple.)

I referent a la parella escollirà (perquè escollirà, eh!), una persona que pensi de la 
mateixa manera. Per això molts Aquaris s’ajunten amb els del mateix signe. Com 
anècdota us diré que conec una Família d’Aquaris : Pare, mare i dos fills. Curiós, Oi?.

Com a Trànsits, tenen aquest dos anys a Saturn amb quadratura, que esperem que 
no els faci massa la murga. Poden estar més seriosos de lo normal i que es prenguin 
la vida amb més austeritat. Per una altra part, Urà els dinamitza i col·labora amb 
eventualitats noves. 
A tots, aprofiteu la lluna Plena del 27 per fer coses noves i innovacions.

 Anna Bielsa – Astròloga i Tutora 
(Diplomada per l’Astrologisch Psychologisches Institut de Suïssa)

Blog: http//astroludico.blogspot.com
Cartes Astrològiques i Cursos a distància i presencials: 

annabielsa@telefonica.net . Tel.934365928-617984163

“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT                                                                                            

ÀRIES: Les coses et vindran de cara a nivell personal. Treball: Nous projectes. Di-
ners: Viuràs be. Amor: Seràs una persona molt atractiva, seduiràs a qui t’envolta. 
Sort, 3.  TAURE: Reflexions personals, demanaràs ajut a qui t’envolta. Treball: Una 
persona molt dominant. Diners: Hauràs de fer miracles. Amor: Amor, confiança i fra-
ternitat. Sort, 2. BESSONS: Tindràs moltes estratègies per aconseguir els teus propo-
sits. Treball: Assumptes a resoldre. Diners: Pocs. Amor: Estabilitat en las relacions 
amoroses. Sort, 1. CRANC: T’envaeixen molts records del passat. Treball: Molts 
problemes. Diners: Excés de pagaments. Amor: Un viatge, escapada, vacances. Sort, 
9. LLEÓ: Tens de comunicar-te millor amb la gent del teu voltant. Treball: Hauràs 
de ser molt negociant amb tot. Diners: Fatal. Amor: Possible trencament sentimental. 
Sort, 8.  VERGE: Estàs en plena crisis de nervis, necessites ajut. Treball: Millor cal-
ma en tot. Diners: Hauràs de fer miracles. Amor: Molts sacrificis en l’amor. Sort, 12.  
BALANÇA: Et una persona especuladora, pots aconseguir el que vulguis. Treball: 
Trafiques amb el que pots. Diners: Més calma en tot. Amor: Seducció, amor, sexe. 
Sort, 5. ESCORPÍ: Vols més tranquil·litat en la teva vida. Treball: Molts viatges. Diners: 
Tot està en la família. Amor: Molta passivitat en les teves relacions amoroses. Sort, 4. 
SAGITARI:  Ets molt guapo en les teves relacions amoroses amorosas. Treball: A tope, 
aconseguiràs grans resultats. Diners: El que pots. Amor: Sexe i a vegades el que pots. Sort, 
5. CAPRICORN: Vols escapar de la vida que t’envolta. Treball: Has d’esforçar-te 
molt, com mai. Diners: Estàs en crisi. Amor: Una història poc convencional, passa. 
Sort, 7. AQUARI: Males notícies, millor canviar, las coses no van. Treball: Millor inno-
var. Diners: Fatal. AMOR: Ja no creus en l’amor. Sort, 13. PEIXOS: Molts problemes, 
has de canviar. Treball: Més responsabilitats. Diners: Compres personals. Amor: Proble-
mes i més problemes. Sort, 2.

Horòscops

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

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

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

aurora-horoscop@hotmail.com
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Ricard Fusté és segurament 
un dels igualadins que més hi 
entén de cinema. És un dels 
membres fundadors del Cine·
club de l’Ateneu que és un dels 
patrimonis culturals efectius 
que queden a la comarca. La 
feina d’en Ricard Fusté i de la 
resta de membres del Cineclub 
és posar en dansa dues progra·
macions quinzenals de cinema. 
El segon i quart divendres, 
Cineclub al Teatre de l’Ateneu 
i els dijous Pantalla Oberta a 
la sala de socis i gratuïta, amb 
cinema més experimental.

Quina és la funció del Cine-
club?
Fem una programació alterna·
tiva a la que es fa a Igualada, 
sempre en versió original. El 
problema és que cada any hi 
ha únicament un parell de peŀ·
lícules en versió original que 
omplen. La resta són deficità·
ries. Per sort tenim molts col·
laboradors i podem mantenir, 
econòmicament parlant, la pro·
gramació.  

Com manteniu l’activitat?
L’any passat ens va deixar 
un petit superàvit que ens 
permet aguantar la programa·
ció d’aquests primers mesos. 
Tenim un fons molt reduït i 

només tenim les coŀlaboraci·
ons dels socis i una subvenció 
de l’ajuntament.

Com elegiu els films a pro-
jectar?
El criteri és projectar els films 
d’estrena més interessants, 
especialment en versió ori·
ginal. Podem elegir molt bé 
perquè en projectem poques. 
D’aquí a un parell de mesos 
podrem projectar el film gua·
nyador del Festival de Cannes. 
A Pantalla Oberta projectem el 
cinema més radical i en petit 
format. Habitualment els socis 
surten contents de les sessi·
ons. Alguns inclús vénen amb 
independència de la pel·licula 
que passem. Precisament 
aquesta setmana, que es parla 
dels premis Goya i Gaudí ·avui 
divendres· passem Blanca-
neus. L’any passat vàrem pro·
gramar No habrá paz para los 
malvados i va venir poca gent 
tot i que va ser la gran guanya·
dora dels Goya.

Quin és el cinema més inte-
ressant en aquest moment?.
Personalment puc gaudit molt 
veient l’Indiana Jones i també 
amb un film minoritari. Hi ha 
molt cinema interessant a totes 
les cultures.  

Quina és la peŀlícula que 
més èxit ha tingut?
Històricament la sessió que ha 
tingut més espectadors va ser 
quan fèiem sessions dobles 
que vàrem projectar Interior 
roig i Fitzcarraldo. També va 
funcionar molt bé el documen·
tal Bicicleta, cullera, poma o 
Catalunya Uber Alles que va 
venir el seu director. En sentit 
contrari, vàrem projectar En 
tierra hostil que va guanyar 
l’Oscar i en canvi va tenir poca 
assistència.

Per què feu les sessions en 
divendres i no en cap de set-

L’alcalde de Vilanova del Camí, 
Joan Vich, s’ha jubilat. Així ho 
va comunicar fa pocs dies a 
alguns regidors del consistori. 
La notícia va córrer ràpidament 
i ens consta que algun dels molts 
que voldrien Vich fora de l’Ajun-
tament ja s’estaven fregant les 
mans.... Però no. 
El nostre alcalde més veterà 
-porta tants anys a l’esquena 
d’alcaldia com la democràcia 
en aquest país- ja té l’edat per 
passar a cobrar la pensió que li 
correspon, i com que la recent 
legislació aprovada pel govern 
del PP canvia els anys de cotitza-
ció pels que es jubilin a partir del 
2013,  doncs ha decidit que, com 
molts altres en el mateix cas, era 
millor fer el pas ara.  
Però Joan Vich no es dedicarà ni 
a fer-la petar als bancs del parc, 
ni a portar nens al col.legi, ni a 
fer de cangur, ni a fer-se un hort, 
ni a buscar obres que mirar... 
Continuarà al seu despatx com si 
res, en una actitud que no deixa 
de ser valenta, tota vegada que 
el seu minigovern -4 regidors de 
17- aguanta com poc les envesti-
des de la nombrosa oposició... Ja 
hi ha que presumeix que “només 
ens en queda un” regidor per 
sumar prou i presentar una 
moció de censura... 
Una moció que no arribarà mai.

mana?
Perquè només podem exhibir 
les peŀlícules una vegada i 
tampoc sempre tindríem dis·
ponible el Teatre de l’Ateneu.

Poseu l’accent en el cinema 
català?
En el català i també quan n’hi 
ha amb l’anoienc. Hem fet 
sessions amb obres produï·
des per Paco Poch o vàrem 
estrenar Aqua del director 
Manuel Almiñana que viu a 
Igualada. En Toni Cuadras ho 
té molt en compte. Ens agra·
daria estrenar la peŀlícula que 
va rodar Isabel Coixet a Igua·
lada. 

Quants espectadors asse-
guren la continuïtat del 
Cine Club?
Entre vuitanta i cent per 
sessió seria suficient. 

Quin futur té l’exhibició 
cinematogràfica?
No ho sé en aquest moment. 
La tecnologia farà canviar 
a curt termini la forma d’ex·
hibició i no caldrà disposar 
de còpies de les peŀlícules, 
sinó la llicència del productor. 
Molts dels cinemes actuals 
desapareixeran i altres es 
transformaran. 

4 paraules amb... Ricard Fusté


