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 El president  Manel Burón diu "no hem tingut prou suport de 
l'Ajuntament d'Igualada". L'equip ha de jugar la fase final de la Copa 
del Rei i la Lliga Europea i no hi ha diners per viatjar.

Campanya inèdita 
de l'Igualada HC per 
poder jugar la Copa

S’acaba la paciència dels 
Afectats per la Hipoteca 

L’acció del passat mes de gener es tornarà a repetir avui al matí, segons ha denunciat la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de l’Anoia. 

P  14

Els èxits no previstos del primer equip de l'Anoia provoquen una campanya popular per trobar diners

P  07/37

P18 Oriol Junqueras 
va ser a Vilanova

P21 La Pobla, a punt 
per a la Fira de la 
Candelera

 Per avui al matí s'espera una nova acció contundent de la PAH Anoia davant 
l'oficina del Banco Popular a Igualada. Cada vegada hi ha més afectats a la comarca.

P11 Els Reis 
d'Igualada podrien 
ser Patrimoni 
de la UNESCO
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Aquesta setmana, l’Ajuntament d’Igua-
lada ha iniciat el procés perquè la Festa 
dels Reis d’Igualada pugui ser considera-
da Patrimoni Immaterial de la Humanitat, 
al costat d’elements de notable pes a la 
cultura catalana com la Patum de Berga 
o el món dels Castellers. Certament, es 
tracta d’una iniciativa lloable, que pretén 
enaltir un dels elements més genuïna-
ment igualadins i que hauria de ser, de 
passada, una eina que motivés l’orgull i 
reforcés l’autoestima del nostre territori. 
No en va, obtenir un “segell” d’aquestes 
característiques per part d’una institució 
prestigiosa com la Unesco no suposa no-
més convertir la Festa dels Reis d’Igua-
lada en un referent internacional, sinó 
també pot esdevenir una oportunitat que 
pot generar un cert moviment econòmic 
gràcies a la promoció de la ciutat i del 
propi esdeveniment. Així ha succeït en 
altres indrets que han obtingut aquest re-

coneixement.
En qualsevol cas, el procés promet ser 
difícil, i llarg, i necessita del suport de la 
Generalitat de Catalunya i, en darrer ter-
me, del govern espanyol. Caldrà, doncs, 
treballar amb fermesa i constància, en 
una operació que no s’hauria de lide-
rar només política o institucionalment, 
sinó que, d’alguna manera, fos tam-
bé el clam de tota una ciutat per aconse-
guir un reconeixement històric i meres-
cut. 
Sabem que Igualada té possibilitats, així 
ho va deixar entreveure un assessor de 
la Unesco que va veure de prop la festa 
l’any passat. Llavors ja va dir que calia ini-
ciar les gestions, la primera de les quals 
és una soŀlicitud del propi ple municipal. 
Ha tardat un any en produir-se, però mai 
és tard si al final s’aconsegueix l’objectiu. 
També és cert que hi ha “festes dels Reis” 
que, a Espanya, poden també demanar 
el mateix privilegi, sobretot quan la vo-
luntat d’Igualada sigui ja coneguda més 
enllà de l’Ebre. A la població alacantina 
d’Alcoi, per exemple, on hi ha una festa 
similar a la igualadina. Caldrà vetllar amb 
cura tot aquest procés i saber trobar tots 
els recursos possibles, que els tenim, per 
donar a la nostra festa el millor homenat-
ge possible. Cal posar-se ja a treballar.

Una gran 
oportunitat

La Festa dels Reis d’Igualada
L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat les passes perquè la Fes-
ta dels Reis de la ciutat esdevingui Patrimoni Immaterial de la 
UNESCO, una fita que, a Catalunya, només han aconseguit la 
Patum de Berga i els Castells. La soŀlicitud tot just inicia ara les 
seves passes, però sembla que les sensacions són bones i po-
dria arribar a bon terme. Una iniciativa que celebrem i que vetlla-
rem per a que es converteixi en realitat.

Soraya Rodríguez, portaveu del PSOE al Congrés 
comentant el descobriment que l’extresorer del PP 
tenia 22 milions a Suïssa va dir “estem davant el que 
sembla el cas més greu de corrupció de la història 
d’Espanya en democràcia. Ja no és el moment de 
les auditories encarregades pel PP. L’auditoria s’ha 
de fer al Congrés dels Diputats. Aquesta és l’audito-
ria que exigeixen els ciutadans”. Però aquests vol-
drien que es fes als tribunals i amb conseqüències 
penals, perquè els polítics avui per a tu, demà per 
a mi...

Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda, diu que “La 
regularització no encobreix ni esborra el delicte co-
mès”, sense referir-se en cap moment al cas de l’ex-
tresorer. “Cap persona física o jurídica pot resultar 
afavorida per la presentació d’una declaració tribu-
tària especial(DTE) en el cas de tenir obert un pro-
cediment de regularització tributària per via judicial o 
administrativa”.

Luís Bárcenas diu que ell és innocent, “faltaria més” 
i que ja dirà al jutjat el que hagi de dir. 

Una conversa telefònica captada pels Mossos en el 
cas Mercuri -la trama de corrupció a l’Ajuntament de 
Sabadell, que ha esquitxat Manuel Bustos, el seu 
alcalde- revelen que José Manuel González, un 
dels empresaris imputats, li diu a un polític (que no 
identifica però que diu que li queden quatre anys al 
consistori i vol guanyar diners) “Fica-hi mà. Si jo gua-
nyo, tu guanyes”. 

Maurici Lucena, portaveu del PSC al Parlament, ha 
avisat els cinc diputats socialistes que no van votar 
la declaració sobiranista al Parlament que el codi in-
tern del partit “estableix sancions per trencar la dis-
ciplina de vot”. 

Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PPC, en 
un discurs en castellà, ha proclamat que “Catalunya 
no vol la independència” i ha avisat que el seu partit 
“actuarà” contra la resolució del Parlament si aques-
ta té conseqüències jurídiques. També ha aprofitat 
per “donar la benvinguda a la democràcia” a Pere 
Navarro després que el líder del PSC anunciés el 
seu vot en contra del document i a demanar als 13 
diputats d’Unió que facin el mateix.

També els ho diu Albert Rivera, líder de Ciutadans, 

i a més va acusar els grups que han impulsat la de-
claració sobiranista de fer “teatre” perquè “el dret a 
decidir no existeix”. 

Joan Herrera, dirigent ecosocialista, ha reclamat 
“un diàleg de tu a tu” amb el Govern central, cosa 
que en la seva opinió fa necessari que la ciutadania 
pugui expressar-se en una consulta d’autodetermi-
nació. El text final que s’ha votat demana “una con-
sulta i no  un plebiscit”, sense “apriorismes a favor 
o en contra de la independència. Volem exercir la 
sobirania perquè és des del dret a decidir que el fe-
deralisme plurinacional té alguna opció”.

Quim Arrufat, diputat de la CUP, ha reclamat “trans-
parència” en el procés cap a la consulta i ha insis-
tit que s’ha d’efectuar, encara que el Govern central 
s’hi oposi. Però no vol saber res del corrent “tots amb 
el president”.

Artur Mas i Oriol Junqueras, cap del govern i de 
l’oposició, segueixen el seu viatge a Itaca. Duran i 
Lleida s’ho mirava des de Xile. Uns voldrien que la 
consulta es fes al mateix temps que les eleccions eu-
ropees -una picardia per dificultar que s’aturi- altres 
que no es faci.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
govern, diu que valoren impugnar l’acord assolit al 
Parlament. Com fa Llanos de Luna, delegada del go-
vern a Catalunya,  amb els ajuntaments que han fet 
declaracions independentistes i no posen la bandera 
espanyola.

Els caps de govern autonòmics, llevat del País 
Basc i Canàries, consideren que el procés sobiranis-
ta és un greu error, disbarat descomunal, una presa 
de pèl absoluta, un projecte inadmissible, una reven-
ja personal d’Artur Mas, un camí sense sortida i atac 
a Espanya...

Però per picardies Iñaqui Urdangarín que signa “El 
duque em..Palma...do”. No penseu malament. Volia 
dir duc endollat... al poder, clar! Per això l’han tret 
de la web de la Casa Reial. Deu haver-se enrampat.

Mariano Rajoy diu que “s’ha de tenir sentit de l’hu-
mor per seguir en aquest negoci”. El negoci és el 
negoci, però  són molts els que no riuen la gracieta.

Caldrà treballar amb fermesa i 
constància, en una operació que 
no s’hauria de líderar només po-
lítica o institucionalment, sinó 
que, d’alguna manera, fos tam-
bé el clam de tota una ciutat 
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Willy Brand va ser un gran home d’estat durant el 
procés de fundació de la Unió Europea. Va ser el 
primer estadista europeu en treballar per a la unifi-
cació alemanya. Malgrat la seva vàlua Willy Brand 
va dimitir del càrrec i es va retirar de la política per-
què un dels seus secretaris -Ghunter Guillaume- 
es va vendre als serveis secrets de l’Alemanya 
Oriental. Brand va assumir responsabilitats tot i 
que no s’havia enriquit, ni n’havia tret cap bene-
fici, ni en sabia res de la traïció del seu secretari. 
Willy Brand no va esperar al judici de Guillaume 
-el varen declarar culpable- i tan bon punt es va 
conèixer la vinculació del secretari amb els serveis 
secrets d’Alemanya Oriental, va dimitir.
Això era a principis dels 80. Fa dos anys el presi-
dent d’Alemanya va dimitir perquè es va conèixer 
que havia obtingut tracte de favor a les companyi-
es aèries que alguna vegada l’havien deixat viatjar 
en Bussines havent pagat bitllet de turista. Aques-
ta actitud de respecte de la governança que tenen 
els països nòrdics, contrasta amb la laxitud de que 
fan gala els polítics espanyols.
Els Duran, Bustos, Camps, Blanco, Matas, Fabra, 
Cospedal.... i tants d’altres, s’amaguen darrere la 
presumpció d’innocència per no assumir cap res-
ponsabilitat. Poc importa que un membre del partit 
tingui amagats 22 milions d’euros a Suïssa o que 
es falsifiquin factures en un fundació del partit o 
que es requalifiquin terrenys o que els bancs els 
condonin els deutes, a Espanya ningú no assu-
meix cap responsabilitat. Ans al contrari, la majoria 
segueixen manant a l’ombra o a plena llum i, si 
cal, donen públiques lliçons als parats o als funci-
onaris. Els polítics haurien d’acceptar que la seva 
autoritat emana de la confiança dels ciutadans, 
expressada pels vots i quan un polític és imputat 
no s’ha d’escudar en la presumpció d’innocència, 
sinó que ha de demostrar-la de forma fefaent. 
Igual que els esportistes que donen positiu en un 
control de doping han de demostrar la seva inno-
cència, també els polítics atrapats en fals han de 
fer-ho. La presumpció d’innocència és per als ciu-
tadans, no pas per als que han de generar confi-
ança perquè administren els nostres impostos. 
A Espanya fins i tot el gendre del Rei està impu-
tat en un gravíssim cas de corrupció i, a banda de 
treure la seva imatge de la web de la Casa Reial, 
encara és hora que algú doni explicacions al poble 
espanyol. El pitjor problema d’Espanya, avui és el 
de la corrupció política i sembla que només els jut-
ges ho poden resoldre. Potser per això el PP es 
va preocupar per treure de la carrera judicial a un 
magistrat incòmode. 
Per què Alemanya defineix si pugen o baixen les 
pensions dels espanyols? És que els ciutadans 
espanyols són menys que els alemanys? No. Els 
ciutadans som iguals a tot Europa, però mentre els 
polítics alemanys assumeixen responsabilitats els 
espanyols no ho fan. El problema són ells.

Willy Brand

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Esperant la queixalada
Les rierades de gent que ompliren els carrers de Bar-
celona l’Onze de Setembre sabien de les dificultats 
que comportava el procés sobiranista. Sortiren al car-
rer conscients de la tebior dels polítics i de la intransi-
gència de l’estat en aquest tema. I per això pensaven 
impulsar el procés, palesant la seva voluntat, aixecant 
pancartes, senyeres i estelades. Unes formes molt 
diferents a les soterrades, aspres i violentes amena-
ces que es feien en molts indrets d’Espanya durant 
la guerra de Bòsnia, “Catalanes ya os llegará vuestro 
Sarajevo”, aŀludint a la ciutat bombardejada constant-
ment en un assetjament de tres anys.
Els manifestants creien que hauria estat suficient 
mostrar la seva determinació. Però, en només dos 
mesos, s’ha passat de l’eufòria de l’èxit per la mani-
festació, a una remor atemorida. D’aquella massiva 
unitat exhibida a Barcelona, plena de confiança, sere-
nor, determinació i voluntat democràtica, s’ha passat 
al desconcert generat per les baralles partidistes que 
enterboleixen i debiliten tot argument. Costa justificar 
el malbaratament de tant de capital polític en tan poc 
temps, llevat que sigui per una maniobra perfecta-
ment planificada a l’interior i l’exterior.
Sinó no s’entén que, a la vigília de les votacions al 
Parlament, la federació de Barcelona de CDC vol-
gués trencar amb UDC, després d’anys de convivèn-
cia difícil. Tampoc veure com cinc diputats del PSC 
haguessin de callar davant d’una votació pel dret a 
decidir amb què s’havien presentat a les eleccions. O 
escoltar els alts càrrecs d’UDC parlant de confedera-
lisme. O demanant als seus socis de coalició que es 
preocupin de “l’embargament” de la seva seu i encara 
estan llegint la sentència del cas Pallarols. O els de 
la CUP, que prefereixen abstenir-se perquè no es fa 
referència als Països Catalans. O PP i C’s donant la 
benvinguda als socialistes a les files “legalistes”. 
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Els reptes a què s’enfronta Catalunya per fer possi-
ble l’exercici de la seva llibertat de decisió i per donar 
una sortida més justa de la crisi, reclamen uns posi-
cionaments molt pel damunt d’aquestes picabaralles 
domestiques i dels interessos de l’estat. La nostra 
classe política sembla menjar flors, en lloc de l’herba 
amb la que s’atipa la resta del remat. S’engresquen 
creient-se superiors i molt importants. I, en lloc d’apor-
tar solucions, són sovint l’origen dels problemes. No 
s’adonen que la ciutadania, majoritàriament, està 
donant lliçons de generositat, sensatesa, concòrdia, 
serenitat i il·lusió col·lectiva, i voldrien que els seus 
líders s’hi emmirallessin. Però ells, gasius i pretensio-
sos, s’entesten en les formes en lloc d’afrontar el fons 
del problema. 
Per això cal destriar el gra de la palla. Molts polítics, 
empresaris i periodistes, propers al poder central, no 
volen que el dret a decidir acabi tenint cobertura legal. 
Tampoc que es facin reformes, concessions o pro-
postes de diàleg que possibilitin una sortida diferent 
a la situació actual. Voldrien girar full, farts de la in-
sistència en plantejaments identitaris.  Volen decantar 
definitivament la balança actual vers una nació espa-
nyola, que mai no ha tingut prou força per imposar 
l’assimilació de Catalunya, i laminar les pretensions 
d’una nació catalana que valora anar-se’n.
Avui per avui, només el president Artur Mas té la ca-
pacitat institucional per modular, amb prudència, les 
passes a fer en cada moment. Però li cal la complicitat 
de la majoria social, més enllà dels acords partidistes 
de govern. De moment té el suport d’ERC i ICV, però 
caldria ampliar-lo a d’altres institucions i organitzaci-
ons ciutadanes. Perquè aquest ramat està envoltat 
de llops que esperen clavar la queixalada i també hi 
ha més d’un llop amb pell d’ovella. Però com que fan 
udols, no haurien de confondre... 

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

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

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

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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LOTTO 6/49
· Dissabte 26/01/2013

22-23-30-40-46-48
Complementari: 31
Reintegrament: 0

· Dimecres 30/01/2013
12-17-23-26-32-49
Complementari: 36
Reintegrament: 6

TRIO
· Dijous 24                 462  
· Divendres 25           605
· Dissabte 26        602
· Diumenge 27          198
· Dilluns 28                407
· Dimarts 29         584
· Dimecres 30        879

ONCE
· Dijous 24              02196
· Divendres 25       94509
· Dissabte 26    10235
· Diumenge 27       10372
· Dilluns 28             11409
· Dimarts 29    10738
· Dimecres 30    06494

· Dijous 24   1-16-24-29-31-43   C: 6  R: 8
· Dissabte 26   10-22-32-35-36-47  C: 18   R: 3

· Diumenge 27   9-27-30-43-46  Núm. clau: 1 

· Dimarts 29   9-16-26-36-39  Estrellas: 2/6

FEBRER
1: Cecili; Brígida d’Escòcia. 
2: La Candelera; Corneli.
3: Blai; Anscari; Claudina Thévenet.
4: Andreu Corsini; Joan de Brito; Gilbert
5: Àgata; Calamanda.
6: Pau Mik; Dorotea;  Amand. 
7: Ricard; Teodor; Juliana; Coleta

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.

Capitalitat comercial per 
Igualada. Outlet
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH

Felicitar primer a la Sra. Àngels Cha-
cón pel seu interès en crear esdeve-
niments que portin ciutadans d’arreu 
en la confiança que ajuda el comerç. 
No crec que sigui aquest el resultat 
perquè no oblidem que la demanda 
la fa l’oferta i a Igualada l’oferta, mal-
grat la professionalitat del comerciants 
i excepció de botigues com Roset, 
Franquesa, Faro, Aqualata... és  curta, 
limitada, cara  i sense cap fet diferen-
cial.  Per als igualadins és un comerç 
de mínims i per això es desplacen a 
Vilafranca, Manresa, Barcelona i fins i 
tot Lleida. I a l’hora d’anar al cinema a 
Abrera.
Aquesta situació es pot capgirar però 
falta decisió política i professionalitat 
i la resposta seria recuperar la imat-

ge  outlet tot l’any, aprofitant el pres-
tigi del REC. Però no solament de les 
fàbriques igualadines sinó de totes les 
marques. Un outlet urbà a semblança 
de La Roca però real, no de cartó pe-
dra.
Per als restaturants és diferent segur 
que fan més caixa però aquí el proble-
ma és semblant. Igualada gastronòmi-
cament no existeix en el mapa, a ex-
cepció de Les Olles amb una menció 
Michelin i el Grup Jardí, de reconegut 
prestigi en grans esdeveniments. Aquí 
també podria presentar una proposta 
però a poc a poc. Anem a pams.
Ah! I tot  desinteressadament.

Una aventura del 21 de 
gener
•• M. ROSA BISBAL

Senyor de 79 anys amb 41ºC de febre, 
que no hi ha manera que baixi, que té 

una malaltia que cada quatre mesos 
ha d’ingressar a l’Hospital.
Amb grans nervis truco al 112. Són les 
5’15h. de la matinada. Em prenen les 
dades del malalt i em passen amb el 
doctor de guàrdia. Triga cinc minuts a 
posar-s’hi. Li explico què passa i em 
diu que li doni un paracetamol. Quan 
li dic que ha d’ingressar, em penja el 
telèfon.
Aleshores truco al meu fill i tornem a 
trucar al 112. La mateixa història, la 
mateixa mala educació i la penjada de 
telèfon altra vegada. Al final l’agafem 
com podem entre tots dos i el portem 
a Urgències. Són les 5’30h. del matí i 
a les 6.15h. ja estava ingressat. I s’hi 
va estar fins el dia 25. Al preguntar, no 
ens van voler dir com es deia el doctor 
que tant malalment ens havia atès per 
telèfon, que per la seva forma de com-
portar-se, dubtem molt de la seva pro-
fessió, malgrat poden esbrinar qui és 

perquè al 112 enregistren les trucades.
A tot el personal d’Urgències, de la ter-
cera planta i els doctors de l’Hospital 
felicitar-los pel seu tracte.
El dia 26 vàrem necessitar altre cop 
una ambulància. Vaig trucar al 061 
i als 5 minuts ja estava a la porta de 
casa. Tot el dia a Urgències per manca 
d’oxigen però, gràcies a Déu, ja som 
a casa.
No truqueu al 112, que no s’aclareixen 
de res. Millor que truqueu al 061, que 
són més eficients.

FE D’ERRADES
En l’article de la pàgina 6 de l’edició de 
la setmana passada de Manel Ramo-
neda, el personatge del quadre de cap 
per amunt que sortia com a il.lustració 
no era pas Felip V, com es deia en l’es-
crit, sinó el seu fill, Felip I de Parma. El 
personatge de cap per avall sí que és 
Felip V.

Dia 1: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 2: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 3: MISERACHS/JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 4: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 5: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 6: SECANELL./ Òdena, 84
Dia 7: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

cartes al director

Desconec si és una moda passatgera, o si s’alimenta 
del context de crisis econòmica en el que ens trobem, 
però darrerament, l’actualitat ens aporta tot tipus de 
noticies i missatges relacionats amb l’emprenedoria. 
Premsa, radio, televisió, conferències, taules rodo-
nes, col·loquis i tot tipus d’institucions van plens de 
profetes que fan grans proclames per expandir les 
bondats intrínseques en la paraula “Emprenedoria”. 
L’ús que en fem de la paraula emprenedoria és tan 
exagerat, que avui dia, si no llueixes l’etiqueta d’em-
prenedor ja no ets ningú. Així doncs, del pagès de 
tota la vida que sempre ha procurat usar les millors 
tècniques per optimitzar el rendiment del seu tros, ara 
se’n diu emprenedor. En Joan, el propietari d’aquell 
bar de carretera on sovint anem a fer un tallat, també 
l’anomenen emprenedor. Fins i tot la pobre Maria, la 
fornera del barri, que sempre ha usat el seu enginy 

Aprendre a emprendre

JORDI PUIGGRÒS ·    Jove Cambra Igualada

per endossar més productes a la clientela, veu estu-
pefacte com la titllen d’emprenedora.
El perfil comú que sovint s’observa, en aquest pro-
cés d’assignació de la l’adjectiu “emprenedor”, acos-
tuma a ser un subjecte que realitza una activitat amb 
finalitats lucratives, vaja, aquell ésser que tota la 
vida havíem anomenat l’empresari.
Crec que ens equivoquem etiquetant tots els em-
presaris d’emprenedors, i més veient la gestió de la 
crisis que en fan alguns d’ells a les seves organitza-
cions, o pensant que tots els emprenedors són em-
presaris. Res més lluny de la realitat. 
Sovint ignorem emprenedors que en el nostre dia 
a dia realitzen projectes socials per millorar el nos-
tre entorn. Persones, que sense rebre ni cercar cap 
recompensa econòmica, dediquen una gran part 
de la seva vida a innovar, crear i engegar projectes 

grans o petits i sempre ambiciosos per tal d’ajudar 
a millorar allò en el que creuen. Igualada està ple-
na d’emprenedors amb un gran potencial que sense 
cercar el lucre són capaços de fer-nos un gran pregó 
de festa major, una marató de recollida d’aliments 
exemplar,  organitzar-nos una cursa solidària o un 
concurs de debat al mig de la rambla, per citar al-
guns exemples. Aquesta emprenedoria, que sovint 
ignorem i que tenim tan aprop, és l’emprenedoria en 
estat pur que des de l’entitat on pertanyo, Jove Cam-
bra d’Igualada, hem intentat promoure sempre.
En definitiva, crec que parlem d’emprenedoria per 
sobre de les nostres possibilitats, contribuint així a 
crear una bombolla especulativa sobre aquest mot. 
I com tota bombolla, arribarà un moment en que 
aquesta esclatarà, i la paraula començarà a perdre 
valor, si és que ja no ho ha començat a fer.
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Quan la senyora Maria aquest matí ha anat a 
mercat, a més dels productes frescos dels pa-
gesos, hi ha trobat plàtans de Xile, taronges de 
València, formatge francès, cervesa alemanya, 
llet de la Terra Ferma, nous de Califòrnia, man-
gos del Brasil, peix congelat del Japó... Gairebé 
han passat a la història aquells productes “del 
temps”, que venien marcats per les estacions. 
I això sense parlar d’altres com el vestit o el 
calçat. El panorama econòmic a nivell mundial 
ha canviat molt en pocs anys. La globalització 
és un fet irreversible. Es pot comprar tot i de 
tot arreu. Però no tothom, perquè com a con-
seqüència, l’economia ha anat a parar a mans 
de grans empreses multinacionals. Són tan po-
deroses que a vegades no controlen només els 
mercats sinó també les polítiques econòmiques 
dels estats. Davant aquest fet innegable, hi ha 
actituds diverses. Els moviments antiglobalitza-
ció no tenen encara prou força per promoure 
canvis significatius. Vegeu, si no –per posar 
només un cas-, qui controla la producció ener-
gètica a nivell mundial. Malgrat el creixement 
de grups ecologistes favorables a la implanta-
ció d’energies netes i renovables, el consum de 
combustibles fòssils no ha parat d’augmentar i 
està arribant ja als límits per poder atendre la 
demanda. 
Aquesta tendència a la concentració de ri-
quesa en poques mans ha provocat també la 
dependència dels treballadors enfront de les 
grans multinacionals. La producció en sèrie a 
gran escala ha comportat la desaparició d’una 
bona part de la indústria tradicional basada en 
petites i mitjanes empreses i en base als seus 
interessos s’instal·len on troben condicions 
més favorables de mà d’obra, impostos...etc. 
La tendència actual s’orienta vers una major 
dependència dels treballadors en pitjors condi-
cions de treball i la minva de les classes mitja-
nes comercials o de professsions liberals. Una 
part cada cop més important de la població té 
problemes per a mantenir un estatus de vida 
digne. Els sociòlegs preveuen que, per prime-
ra vegada després de la revolució industrial, la 
propera generació no viurà millor que els seus 
avantpassats. 
Davant aquesta situació, ¿quines són les pers-
pectives que s’obren per a Catalunya? ¿Podem 
afrontar-la nosaltres sols?
Hi ha una doble posició, que es manifesta es-
pecialment en la política: la dels que primen el 
fet identitari i els que afirmen que en un món 
globalitzat una petita nació com Catalunya no 
podrà sobreviure per ella mateixa. 
Crec que l’única manera que té Catalunya 
per sobreviure com a nació és presentar-se al 
món com allò que és: un país petit, però amb 
una gran potència econòmica i cultural. Preci-
sament aquest és un dels problemes que cal 
resoldre. Catalunya és coneguda internacio-
nalment només com una regió d’Espanya i, per 
tant, pateix les conseqüències del descrèdit 
espanyol. Evidentment, a nosaltres ens perju-
dica. Catalunya segueix essent malgrat la crisi 
un dels motors econòmics d’Europa i exporta 
a l’estranger més del que exporta a Espanya. 
Per això ha de ser valorada per ella mateixa, 
tant en el camp econòmic com en el cultural i 
no com un simple fet anecdòtic o un apèndix de 
“producte espanyol”, perquè el peix gros sem-
pre acaba menjant-se el  xic.

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

A dia d’avui a Catalunya hi ha plantejat un interrogant de la més gran transcen-
dència. I que preocupa molt. I és aquest:
«Perquè Catalunya pugui primer sobreviure com a país, com a societat i com 
a economia sòlida que permeti un bon estat del benestar, ¿quin grau de poder 
polític necessita?»

La situació actual i l’evolució d’aquests darrers anys 
pel que fa a l’autogovern català fa que aquesta pre-
gunta es formuli, com deia, amb inquietud. ¿Tenim 
a Catalunya un govern capaç d’atendre bé els pro-
blemes, les dificultats i també les possibilitats de Ca-
talunya i la seva gent? ¿De formular projectes de 
futur per al conjunt del país i d’aplicar-los? ¿Tenim 
un govern que de debò es pugui fer càrrec del país i 
de la seva gent?
A hores d’ara és prou evident que no. Això requereix, 
però, dues precisions.
La primera és que actualment són molt pocs els go-
verns que disposen del necessari grau de sobirania, 
és a dir, de poder, per a resoldre ell tot sol, o quasi 
sol, tota la problemàtica que per a bé o per a mal se 
li pot plantejar a un país. També és cert que per di-
versos motius es donen 
sovint casos de renúncia 
de sobirania, i no només 
per incapacitat d’exercir-
la plenament, sinó per 
conveniència econòmi-
ca, política, tecnològica, 
etc. Un cas ben clar és 
la Unió Europea. A ho-
res d’ara els països de la 
Unió, i especialment els 
de la zona euro, accep-
ten voluntàriament unes 
normes macroeconòmi-
ques i pressupostàries 
inimaginables fa només 
vint anys. Tot i que el 
pressupost havia estat 
tradicionalment un ele-
ment bàsic de sobirania 
dels estats.
La segona precisió és 
que tot i el molt fort es-
capçament de poder po-
lític i competencial de la Generalitat és important el 
paper que malgrat tot continua jugant. És a dir, con-
tinua sent una eina important per a la defensa i el 
desenvolupament en general de Catalunya. I per a 
la seva vertebració institucional.
Però dit això cal preguntar-se, i ja he dit que el grau 
de poder polític que té la Generalitat –és a dir, el Par-
lament, el president i el govern– és molt insuficient, 
què podríem considerar com a suficient. Ho farem 
enumerant aspectes essencials del viure col•lectiu, 
en els quals la Generalitat hauria de tenir prou po-
der per a incidir-hi d’una manera determinant o molt 
important.

- 1. Un govern ha de tenir unes competències que 
pot ser que siguin limitades (ja hem dit que avui hi 
ha a tots els nivells moltes sobiranies compartides) 
però han de ser consistents. I no residuals, sinó prou 
importants perquè puguin incidir en el conjunt de la 
societat i per això han de ser clares i ben definides a 
fi d’evitar que altres poders puguin interferir-hi.
- 2. Un país, i per tant el seu govern, necessita dis-
posar dels recursos financers que li calen per a dur 
a terme la seva tasca. Per a complir amb el que és la 
seva raó de ser. No es pot admetre que a un govern 
se li atribueixin competències i alhora se li llevin els 
recursos que l’exercici d’aquestes competències i en 

general d’acció de govern que té assignada reque-
reixen. 
- 3. ¿I quins són els temes en els quals un autèntic 
govern català, un govern efectiu, ha de poder incidir 
amb eficàcia? ¿I en quines condicions hauria de po-
der actuar?
Com a primera condició caldria que les competèn-
cies –és a dir, el poder polític i administratiu– fossin 
definides amb prou claredat perquè el govern central 
no les pogués interferir arbitràriament i cada dos per 
tres.
Un objectiu fonamental de Catalunya és preservar 
la seva identitat. Per tant ha de tenir àmplies com-
petències, del més alt nivell, en tot el referent a la 
llengua, a la cultura i a la coexistència a Catalunya 
de dues llengües oficials i d’ús molt general.

La Generalitat ha de po-
der actuar eficaçment en 
tot el que fa referència a 
l’estat del benestar (sa-
nitat, ensenyament, tota 
mena de polítiques soci-
als, polítiques de forma-
ció, etc.). Ho ha de poder 
fer per raons de justícia, 
i també per la necessitat 
de mantenir la cohesió 
del país i la convivència.
- 4. En aquest àmbit de 
les polítiques socials i de 
l’estat del benestar hi cal 
ficar el tema de la immi-
gració. La Generalitat hi 
ha de tenir més marge 
de competències per a 
preservar la cohesió, la 
convivència, la promoció 
social i finalment la inte-
gració.
- 5. Tot això no serà pos-

sible sense una economia potent. Per tant la Gene-
ralitat ha de poder dur a terme una política de desen-
volupament econòmic potent.
                    
L’Estatut que ara té Catalunya i la forma com s’aplica 
queda molt lluny de tot això. I no garanteix ni el man-
teniment de la nostra identitat, ni l’estat del benestar, 
ni el nostre progrés general. Ben al contrari.
Haver de seguir en aquestes condicions significaria 
una decadència accelerada de Catalunya. Econòmi-
cament, socialment i identitàriament. Per això, se sol 
dir que si bé la independència és molt difícil, la con-
tinuïtat de Catalunya en les actuals circumstàncies 
encara ho és més. I és veritat.
És evident que tots aquests objectius que un país ha 
de cobrir es podrien assolir millor, i també es podrien 
evitar amenaces que plouen sobre nosaltres, si el 
poder de què disposés Catalunya fos el d’un estat 
independent. Per això, i vista l’actitud negativa de 
l’Estat espanyol, durant aquests darrers anys s’ha 
incrementat molt el sentiment independentista a Ca-
talunya. És lògic i és legítim. 
En tot cas no és superflu convidar el país a fer una 
reflexió sobre això. Sobre el que li cal a Catalunya 
per a poder sobreviure i complir amb el deure que tot 
país té de fer un servei als seus ciutadans.

A Catalunya, quin poder li cal tenir?
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JORDI PUJOL I SOLEY ·   
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Igualada

Manel Burón, 
president de l’IHC: 
“No ens sentim 
prou recolzats 
per l’Ajuntament 
d’Igualada”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Els èxits esportius de l’Iguala-
da Hoquei Club -veure pàgina 
37- han provocat una situació  
rocambolesca. Com que no 
estaven previstos, no hi ha 
diners ni per pagar els viatges 
dels jugadors. 
Lluny dels pressupostos de fa 
més d’una dècada, quan l’IHC 
era el primer equip d’hoquei 
d’Europa, l’entitat esportiva 
igualadina va decidir fa un 
temps amollar-se a la situació 
econòmica actual i va apos-
tar per rebaixar les antigues 
aspiracions i tocar de peus a 
terra. Amb un equip modest, 
l’IHC va recular en tot, va de-
cidir apostar fort per la base i 
esperar els èxits, talment com 
va succeir a finals dels anys 
80. El que ningú no esperava 
és que, amb tan poc, l’equip 
arribaria tan lluny. Invicte a la 
Lliga Europea, ja s’ha classi-
ficat per als quarts de final. I 
diumenge passat, amb una 
espectacular victòria a la pis-
ta del milionari Barça, ha ficat 
els dos peus a la fase final de 
la Copa del Rei que es jugarà 
a Oviedo (Astúries) del 28 de 
febrer al 3 de març... El pro-
blema és que, amb els diners 
que hi ha a la caixa, no n’hi ha 
prou.
Dimecres al vespre, el presi-
dent de l’entitat, Manel Burón, 
acompanyat del vicepresident 
Xavi Estruch, de l’entrenador 
Francesc Monclús i del capi-
tà de l’equip, Ton Baliu, van 
presentar una campanya de 
suport popular per aconseguir 
els diners necessaris per pa-
gar el viatge a Oviedo i també 
el que s’haurà de fer per jugar 

L’Igualada Hoquei Club engega una campanya de suport 
popular per aconseguir diners per participar a la Copa del Rei

El capità Ton Baliu, el president Manel Burón, l’entrenador Francesc Monclús i el vicepresident Xavi Estruch, en roda de premsa. Foto: JP

els quarts de final de la Lliga 
Europea. 
Burón explicava que “l’equip 
està funcionant a les mil me-
ravelles, i com que això no ens 
ho esperàvem, aquests diners 
no estaven pressupostats. No-
saltres l’únic que demanàvem 
als jugadors era la salvació de 
la categoria, i ja veieu. Cal que 
fem alguna cosa”. 

L’objectiu, de sis 
a 8.000 euros
L’estada a Oviedo serà finan-
çada per l’organització de 
la Copa del Rei -un títol que 
l’IHC, encara que sigui incre-
ïble, no ha guanyat mai- però 
no així el viatge. El mateix 
succeeix amb la Lliga Euro-
pea, que suposarà pagar un 
viatge a La Corunya, Valdag-
no (Itàlia) o bé a Portugal. “Tot 
plegat pensem que vindrà a 
costar entre sis i vuit mil eu-
ros. Aquests són els diners 
que necessitem”, va dir el pre-
sident de l’entitat.

Tres iniciatives per 
buscar diners
La junta directiva de l’IHC ha 
pensat en tres iniciatives per 
buscar els diners que fan falta. 
La primera serà l’edició d’una 
samarreta commemorativa 
de la participació de l’equip a 
la Copa del Rei 2013, en la 
que hi figuraran els noms de 

les empreses que ajudin, amb 
una quantitat mínima de 300 
euros. Des del club també es 
valora la possibilitat que algu-
na empresa estigui interes-
sada en patrocinar el nom de 
l’equip per a aquesta ocasió 
especial.
La segona iniciativa és oberta 
a tothom en general. Una aju-
da econòmica de la quantitat 
que cadascú pugui donar a 
voluntat, en un compte cor-
rent, que és de l’entitat Unnim: 
2107-0028-39-4032157434. 
Aquest tipus d’ajut es podrà 
fer fins a finals de març. Així, 
el dia 25 de març, just abans 
de setmana santa, entre tots 
els que hagin participat en 
aquestes ajudes al compte 
corrent del club, entraran en 
un sorteig d’un viatge per a 
dues persones per assistir als 
quarts de final de la Lliga Eu-
ropea, viatjant amb l’equip. 
Finalment, la tercera iniciativa 
de l’entitat requerirà de l’ajuda 
de tots els seus jugadors de 
la base del club, que vendran 
números d’una rifa, a un preu 

de dos euros, per sortejar una 
televisió de pantalla plana, el 
sorteig de la qual coincidirà 
amb un de la ONCE. 
No és aquesta la primera 
entitat d’hoquei -o d’un altre 
esport- que engega una cam-
panya similar a Catalunya per 
poder assolir una fita esporti-
va. La mala situació econòmi-
ca de les entitats -el nombre 
de socis davalla a tot arreu i 
l’esponsorització és cada ve-
gada més difícil- provoca situ-
acions com aquesta. I no sem-

pre són fàcils de resoldre. Per 
això cal recórrer a la gent.

L’únic club d’Espanya amb 
els primers equips a Europa
“És curiós, però som l’únic 
equip d’Espanya que té els 
seus dos primers equips sè-
niors, masculí i femení, classi-
ficats per a la Lliga Europea”, 
diu el president Manel Burón. 
“Equips que porten el nom de 
la ciutat per tot arreu”, explica,  
dient-ho sense amagar una 
certa decepció per l’escàs res-
só que aquesta fita desperta a 
la primera institució de la capi-
tal de l’Anoia: l’Ajuntament. En 
el que portem de temporada, 
cap regidor del govern munici-
pal ha fet costat a l’equip en 
els seus partits a les Comes... 
Una situació inèdita, per no dir 
increïble. “No ens sentim prou 
recolzats per l’Ajuntament”, 
diu el president, qui també 
ha vist -com tothom- retalla-
des les ajudes municipals. Fa 
uns anys, quasi arribaven als 
90.000 euros. Avui, superen 
per poc els trenta mil.

Una samarreta 
commemorativa, aju-
des econòmiques a 
un compte 
corrent, i una rifa 
d’un televisor de 
pantalla plana, les 
tres iniciatives que 
la junta directiva ha 
preparat per 
participar a la Copa i 
la Lliga Europea
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Igualada segueix fent passes 
endavant a Europa, especi-
alment gràcies a l’obsessió 
municipal per fer-se un racó 
en l’àmbit de la salut i la in-
novació. I sembla que, efecti-
vament, el treball comença a 
donar els seus fruits. “Ens es-
tem posicionant en el camp de 
la salut i la innovació a nivell 
internacional, això ho estem 
observant cada dia més”, ex-
plicava dimecres la tinent d’al-
calde de Dinamització Econò-
mica, Àngels Chacón.
El projecte europeu d’innova-
ció en salut 4D Cities, liderat 
per Igualada, continuarà en-
davant després de superar 
amb èxit els requisits d’ava-
luació del programa URBACT 
de desenvolupament de les 
ciutats. La segona fase de 
treball permetrà implementar 
l’estratègia definida fins ara 
per tal que al març del 2015, 
quan es clogui el projecte, ca-
dascuna de les ciutats associ-
ades hagi confeccionat el seu 
propi Pla d’Acció Local. 
En aquesta segona fase, el 4D 
Cities incorpora nous socis. 
Així, si fins a dia d’avui l’han 
integrat les ciutats d’Igualada, 
Leeds (Regne Unit), Novara 
(Itàlia), Tartu (Estònia) i Plunge 
(Lituània), a partir d’ara també 
en formaran part Eindhoven 
(Holanda), Jena (Alemanya) i 

El president de la Diputació, Salvador Esteve, amb l’alcalde Marc Castells.

El servei municipal 
d’assessors a 
emprenedors va 
ajudar a crear 13 
empreses el 2012

Igualada segueix fent passes endavant a Europa 
amb el projecte 4D Cities d’innovació

El Servei d’Assessorament 
a Emprenedors que l’Ajun-
tament ofereix a través del 
departament de Dinamització 
Econòmica a les instal·lacions 
d’Ig-nova Empresa, va contri-
buir l’any 2012 a crear tretze 
noves empreses a la ciutat. 
Aquest servei, d’accés gratu-
ït, va dedicar els últims dotze 
mesos tres-centes trenta-
cinc hores d’assessorament 
a dos-cents dos usuaris que 
s’hi van adreçar amb la vo-
luntat d’iniciar una nova em-
presa. Els assessors avaluen 
la idea plantejada i acompa-
nyen el possible emprenedor 
en la definició del seu pla 
de negoci. Segons Àngels 
Chacón, tinent d’alcalde de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament, per sobre de tot 
“intentem ser molt exigents 
i rigorosos, per evitar que el 
nou negoci acabi fracassant i 
la persona que l’ha impulsat 
ofegada pels deutes”. I és 
que segons recorda “sovint 
la gent es pensa que capita-
litzant l’atur n’hi ha prou per 
arrencar una iniciativa, però 
cal tenir presents molts més 
aspectes, i això és el que cal 
vigilar”. 
En aquesta línia d’assesso-
rament responsable, totes les 
accions iniciades es van tra-
duir en quaranta-cinc plans 
de negoci i, finalment, en 
tretze noves empreses que 
han generat vint nous llocs 
de treball en sectors tan di-
versos com la informàtica o el 
comerç, entre altres. A banda, 
també es duen a terme ses-
sions grupals, seminaris rela-
cionats amb l’emprenedoria 
en centres educatius i altres 
col·lectius, s’ha incorporat el 
programa formatiu de la Di-
putació de Barcelona Ocupa’t 
adreçat a emprenedors del 
sector comerç i, properament, 
la ciutat s’afegirà també al 
programa Reempresa, impul-
sat per la patronal CECOT, 
per facilitar el traspàs d’em-
preses entre aquelles perso-
nes que volen deixar el seu 
negoci i aquelles que volen 
emprendre’n un de nou. 
Des de l’Oficina d’Atenció 
Empresarial de l’Ajuntament 
també s’acompanya els futurs 
empresaris en la fase final 
de la constitució de l’empre-
sa, ajudant-los en la recerca 
de finançament amb entitats 
bancàries i en la tramitació de 
les llicències i permisos ne-
cessaris per a exercir la seva 
activitat.  

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La Diputació aportarà dos 
milions d’euros per fer obres 
de manteniment i millores a 
Igualada, dins del bloc d’ajuts 
municipals de la Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015, 
segons van acordar el passat 
24 de gener el president de la 
corporació provincial, l’alcalde 
de Martorell Salvador Este-
ve, i l’alcalde d’Igualada Marc 
Castells. En concret, els ajuts 
seran de 2.003.785 euros, i 
es destinaran sobretot a in-
versions relacionades amb la 
dinamització econòmica de la 
ciutat, manteniment de l’espai 
públic i la prestació de serveis.
Dimecres, la tinent d’alcalde 
Àngels Chacón explicava a la 
premsa que aquests ajuts “no 
endeuten ni un euro a l’Ajun-
tament, i alhora ens ajudaran 
molt a tirar endavant projectes 
que representen tots un retorn 
econòmic per a Igualada”.

La Diputació atorga dos milions d’euros per fer 
obres de manteniment i millores

En el primer àmbit contemplat, 
el dels equipaments i les in-
fraestructures de desenvolu-
pament econòmic, es rebran 
563.000 euros destinats al 
projecte 4D Health d’innova-
ció i simulació en l’àmbit de 
la salut i al projecte de Capital 
Europea de la Pell de Qualitat, 
amb el futur campus univer-
sitari i la seu del clúster de la 
pell a l’adoberia Bella com a 
accions principals. Pel que fa 
a la millora i manteniment de 
les instal·lacions municipals, 
es rebran 502.000 euros que 
es destinaran, entre altres, al 
mercat de La Masuca, el com-
plex esportiu de Les Comes, 
el complex esportiu del Molí 
Nou, a dur a terme adequaci-
ons d’accessibilitat en alguns 
edificis públics i el trasllat de 
l’emissora Ràdio Igualada a 
l’edifici Amèlior. 
En l’àmbit del manteniment i 
millora de l’espai públic es pre-
veuen noves zones blanques 

d’aparcament, accions d’ar-
ranjament del clavegueram, 
nous recursos per al pla d’as-
faltats i pintura viària, a banda 
de la peatonalització d’alguns 
punts de la ciutat. Per tot ple-
gat, la Diputació concedirà en 
conjunt la quantitat més im-
portant, 743.000 euros. Final-

ment, també es rebrà suport, 
concretament 195.000 euros, 
per a donar continuïtat i refor-
çar les accions iniciades amb 
el Pla de Millora del Barri de 
Sant Agustí de la Generalitat 
de Catalunya, promogut per 
estimular l’activitat i dinamitzar 
aquesta zona d’Igualada.  

La titular de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament, Àngels Chacón, dimecres.

Baia Sprie (Romania). 

Europa dóna suport a 
Igualada, però Madrid no
Igualada forma part de les 
dues úniques ciutats catala-
nes, amb Barcelona, que ha 
entrat en aquest projecte eu-
ropeu, la qual cosa dóna una 
idea de la seva importància. 
Tot i això, al  govern espanyol 
no li ha fet gràcia. Es va pre-
sentar una esmena als Pres-
supostos Generals de l’Estat 
pel 2013, demanant un milió 
d’euros d’ajuda per al projecte 
4D Health (que anirà ubicat a 
l’antic hospital), i s’ha dene-
gat. “No ho podem entendre. 
Rebem el suport de la Unió 
Europea, però no del govern 
espanyol. Increïble”, va expli-
car Chacón.
URBACT també ha valorat 
molt positivament la contextu-
alització del projecte i la me-
todologia de treball que s’ha 
planificat per afavorir que la 
innovació en salut esdevingui 
un motor de creixement eco-
nòmic i social a nivell local. En 
aquest sentit, s’analitzarà la 
interrelació de la universitat, 
el sistema sanitari, l’empresa 
i els ciutadans per determinar 
com actuen en aquests mo-
ments i en cadascuna de les 
ciutats els agents del camp es-
tudiat. A més, gràcies a l’apor-
tació del teixit social de cada 

soci, configurat en l’anomenat 
Grup de Suport Local, es po-
drà copsar de primera mà les 
necessitats i expectatives dels 
professionals implicats i la ciu-
tadania en general. 
La suma de l’intercanvi d’ex-
periències entre cadascuna 
de les ciutats del 4D Cities i de 
les aportacions dels col·lectius 
locals dotarà les ciutats d’ei-
nes útils per elaborar un pla 
d’actuació perfectament defi-
nit, contrastadament arrelat a 
la realitat i a punt per dur a la 
pràctica amb la màxima efec-
tivitat. 
Per la tinent d’alcalde de Di-
namització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada i cap 
del projecte 4D Cities, Àngels 
Chacón, “entrar en aquesta 

segona fase d’URBACT sig-
nifica que la nostra proposta 
és valuosa per Europa i que 
tenim una gran responsabili-
tat per generar solucions apli-
cables tant a les nostres ciu-
tats com més enllà. Som molt 
afortunats de poder aportar 
el nostre treball en un sector 
tan rellevant com és la salut i 
millorar així el benestar de les 
persones”. A nivell de ciutat, 
Chacón ha manifestat “l’opor-
tunitat de continuar sembrant 
per situar Igualada com un re-
ferent de la innovació en salut 
a nivell internacional com ja 
s’està fent des d’altres projec-
tes com el 4D Health, que serà 
un centre de simulació pioner 
en la seguretat del pacient”.  
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L’Ajuntament d’Igualada ha 
donat el tret de sortida en el 
ple municipal celebrat aquest 
dimarts al procés que buscarà 
el reconeixement de la Fes-
ta dels Reis de la ciutat com 
a Patrimoni Cultural Imma-
terial de la Humanitat per la 
UNESCO, l’Organització de 
les Nacions Unides per l’Edu-
cació, la Ciència i la Cultura. 
El departament de Promoció 
de la Ciutat i Coordinació del 
consistori serà l’encarregat, 
conjuntament amb la Co-
missió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada, d’encapçalar una 
iniciativa que, segons l’alcal-
de, Marc Castells, “serà llarg 
i difícil, però confiem que la 
singularitat d’aquesta festa 
tan especial acabi rebent el 
reconeixement que indubta-
blement mereix”.  
El primer pas serà traslladar 
aquesta voluntat a la Direcció 
General de Patrimoni Cultural 
de la Generalitat de Catalunya. 
Posteriorment, ha d’arribar a 
mans del ministeri de Cultura, 
que és qui oficialitza les can-
didatures a la UNESCO. Tant 
l’Ajuntament com la comissió 
organitzadora de la Festa dels 
Reis consideren que els grans 

La Festa dels Reis d’Igualada pot fer un salt endavant d’enormes proporcions.

A Catalunya, 
només la Patum de 
Berga i els Castells 
són patrimoni 
immaterial de la 
UNESCO

Igualada comença el procés perquè la nostra 
Festa dels Reis sigui declarada Patrimoni de la UNESCO

arguments a l’hora d’optar a 
aquest reconeixement són la 
gran mobilització que suposa 
per la ciutat i l’esperit solida-
ri que l’han empès des dels 
seus orígens, a finals del se-
gle XIX. L’alcalde recorda tam-
bé que “la festa d’Igualada va 
molt més enllà de la cavalca-
da del 5 de gener, la ciutat es 
mobilitza ja des de dues set-
manes abans”. L’arribada del 
patge Faruk, els seus missat-
ges adreçats als infants a tra-
vés de la ràdio, una cavalcada 
amb mil patges i desenes de 
milers d’espectadors als car-
rers, la pujada amb escales 
als balcons, i el gran desple-
gament logístic i organitzatiu 
que permet el repartiment dels 
regals a les llars per part dels 
patges durant la mateixa Nit 
de Reis, són alguns dels ele-
ments que la fan única. El que 
es pretén, segons Castells, és 
“aconseguir un reconeixement 

que projectaria internacio-
nalment una celebració sen-
se igual, amb els importants 
efectes que això comportaria, 
no només per a ella, sinó per 
al conjunt d’Igualada”.
El 2010 la Generalitat va con-
vertir la festa en tota la seva 
extensió -des del 28 de de-
sembre al 5 de gener- en Fes-
ta Popular d’Interès Cultural, i 
l’any passat un assessor de la 

UNESCO ja va veure d’aprop 
la cavalcada i en “va quedar 
gratament molt sorprès”, fac-
tor a tenir molt en compte. 

Hi ha possibilitats, segons 
UNESCO Igualada
El portaveu d’Unesco Iguala-
da, Miquel Segura, ha expli-
cat a La Veu que la iniciativa 
municipal “té possibilitats de 
convertir-se en realitat, però el 
procés s’ha de fer molt ben fet 
i no serà gens fàcil”.
Els Reis d’Igualada ja són 
Festa Popular d’Interès Cultu-
ral des de l’any 2010 i opten 
a la Creu de Sant Jordi, totes 

dues distincions atorgades per 
la Generalitat. 
Actualment, a Catalunya ja 
són Patrimoni Cultural Imma-
terial de la Humanitat per la 
UNESCO la Patum de Berga i 
els Castellers. El Misteri d’Elx, 
el Tribunal de les Aigües i la 
Festa de la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí al País 
Valencià, el Cant de la Sibil-
la a les Illes Balears, i la Di-
eta Mediterrània compartida 
per Espanya, Grècia, Itàlia i el 
Marroc, són altres casos pro-
pers reconeguts per aquesta 
institució. 

Creixen a dojo els informers per centres 
educatius, barris i poblacions de l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El fenomen dels informer, que 
la setmana passada va des-
vetllar La Veu, s’està multipli-
cant aquests dies per gaire-
bé tots els centres educatius 
d’ensenyament secundari, 
barris i municipis de la comar-
ca. El que la setmana passada 
era quelcom encara incipient i 
desconegut -fins i tot per al-
guns responsables de cen-
tres, que se’n van assabentar 
per La Veu- s’ha convertit en 
pocs dies en un canal públic 
de xafarderies, però també en 
un possible focus de proble-
mes. 
Tot i que els Mossos d’Esqua-
dra ja han iniciat accions per 
evitar problemes relacionats 
amb aquest fenomen de Fa-
cebook i de Gossyp (als mò-
bils tipus smartphone), les 
direccions dels centres edu-
catius també han pres inici-
atives contundents, sobretot 
en aquells casos en què s’han 
publicat missatges ofensius 
per a professors o alumnes. 
En alguns casos, els informer 
han desaparescut de sobte, 

esborrats per Facebook, d’al-
tres apareixen buits de missat-
ges, però també és cert que 
en moltes ocasions aquestes 
pàgines tornen a aparèixer en 
poques hores.

Ensenyament activa 
un protocol
La Conselleria d’Ensenyament 
de la Generalitat ha activat un 
inèdit protocol d’actuació con-
tra el ciberassetjament escolar 
al detectar-se nous casos als 
instituts catalans amb l’apari-
ció dels informer a la xarxa so-
cial Facebook i l’aplicació per 
a iPhone Gossip,.
La directora general d’Atenció 
a la Família i de la Comunitat 
Educativa, Meritxell Ruiz, ha 
insistit en la “tasca indispen-
sable” dels pares a l’hora de 
supervisar els menors perquè 
aquests casos es donen espe-
cialment fora de l’horari lectiu, 
ja que els mòbils als centres 
educatius han d’estar apa-
gats.
La directora general ha expli-
cat que el protocol, adreçat 
als instituts, indica els passos 
a seguir en cas que els cen-

tres “detectin un alumne as-
setjat o assetjador”, avalua la 
gravetat del fet i com s’ha de 
resoldre: mitjançant el diàleg 
entre els alumnes implicats, 
o bé amb mesures cautelars, 
expedients disciplinaris o amb 
el suport terapèutic o socioe-
ducatiu.
El protocol té un annex sobre 
l’Informer en què Ensenya-
ment recorda, “considerant la 
preocupació que està provo-
cant dins de la comunitat edu-
cativa”, que aquestes pàgines 
són denunciables al mateix 
Facebook, que les retira si rep 
diverses notificacions.
Recomana que “en el cas que 
alguna persona vulgui presen-
tar alguna denúncia davant 
l’existència d’un fet penal com 
ara injúries o amenaces”, el 
primer que s’ha de fer és una 
captura de pantalla per adjun-
tar-la a l’escrit de denúncia i 
entregar-la a comissaria.
La Generalitat ha treballat 
amb els Mossos d’Esquadra 
per realitzar algunes actu-
acions per sensibilitzar els 
alumnes abans que la situació 
s’agreugi. 
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L’Ajuntament d’Igualada va 
aprovar dimarts al vespre el 
pressupost pel 2013, de 45,5 
milions d’euros, amb els vots a 
favor del govern CiU-ERC i en 
contra de tota l’oposició, PSC, 
PP, ICV i PxC. 
Tal i com va explicar La Veu 
la setmana passada, els nú-
meros municipals per aquest 
any recullen, bàsicament, el 
retorn de l’important deute que 
arrossega l’Ajuntament, el su-
port a l’àmbit de l’acció social 
en època de greu crisi econò-
mica i la inversió en projectes 
de dinamització econòmica de 
la ciutat.  
Tot i les justificacions del go-
vern, àmpliament recollides a 
la passada edició, aquestes 
no han agradat als principals 
grups de l’oposició.
Pel portaveu del PSC, Jordi 
Riba, els pressuposts “no te-
nen ànima ni esperit i no re-
flecteixen cap model de ciutat 
propi”. En l’àmbit de les inver-
sions el PSC destaca que les 
úniques inversions potents 
previstes són el projecte del 
nou campus universitari del 
Pla de la Massa i el centre 4D 

L’Ajuntament ja té els números aprovats per aquest any.

L’Ajuntament d’Igualada aprova el pressupost pel 2013 
amb els vots en contra de tota l’oposició

Health, “tots dos engegats du-
rant els governs de l’Entesa 
per Igualada” i això demostra 
“la manca d’idees i model que 
tenen per Igualada, es limiten 
a continuar l’obra de govern 
engegada”.
Un altre dels punts que el PSC 
ha destacat del pressupost pel 
2013 és que per primera ve-
gada en 5 anys, el pressupost 
de l’Ajuntament augmenta en 
1,6 milions d’euros i el global 
en 200.000 euros. Jordi Riba 
espera que després d’aquest 
fet “no sentim a parlar mai 
més de que la situació econò-
mica és dolenta i que els vam 
deixar una herència enverina-
da; si en el seu segon any al 
govern el primer que fan és 
augmentar el pressupost, deu 
ser que tenen marge per fer-
ho i que les finances munici-
pals així li permeten”. El PSC 
ha volgut recordar que des del 
2009, l’Entesa per Igualada 
“va reduir cada any el pressu-
post en un esforç de contenció 
de la despesa sense deixar de 
dur a terme projectes per la 
ciutat i el que fa CiU-ERC és 
augmentar el pressupost sen-
se tenir a l’agenda cap model 

de ciutat”.
Pel que fa l’augment del pres-
supost en matèria social del 
qual presumeix el govern 
de Marc Castells, el PSC ha 
constatat que l’únic que ha fet 
el govern és agrupar partides 
que abans estaven atorgades 
a altres departaments com 
infància i joventut perquè po-
guessin sumar al departament 
d’Acció Social. Per tant, Riba 
assegura que “menteixen 
quan diuen que puja el pres-
supost en l’àmbit social, el que 
fan és sumar un munt de con-
ceptes en aquest capítol per 
engreixar-lo i una mostra és 
que les partides dedicades a 
infància i joventut baixen”.
D’altra banda, en quant a la 
situació del deute de l’Ajunta-
ment i el 16,5% del pressupost 
el 2013 que caldrà destinar al 
retorn del mateix, el PSC as-
segura que “és una mala xifra 
si amb aquest deute no s’ha-
guessin fet equipaments i po-
lítiques al servei de les perso-
nes, però no és el cas”. 
Per Montserrat Mateu, d’ICV, 
el pressupost “no és tan mag-
nífic com el govern ha presen-
tat a la premsa. Els comptes 

es formulen de forma certa-
ment enganyosa per tapar les 
mancances de finançament 
de la Generalitat i les retalla-
des a nivell local de les des-
peses en àmbits tan prioritaris 
com són els serveis socials, 
l’ensenyament o l’ocupació”.  
Mateu afegeix que els pressu-
post té “poca sensibilitat social 
perquè no garanteix l’accés de 
tothom als serveis públics mu-
nicipals”. Davant d’això i d’un 
escenari pressupostari tan 
delicat, considera que “és el 

moment de veritat per pensar 
en la tarifació social”. És a dir, 
d’establir i aplicar un sistema 
de preus públics diferents se-
gons els trams de renda que 
defensi l’accés a aquests ser-
veis per a aquells que no se’ls 
puguin pagar.  
Durant el ple, el PP es va mos-
trar crític amb l’increment del 
5% en el rebut de l’IBI, però 
va  mostrar-se positiu en do-
tar més diners al departament 
d’Educació, després del “fra-
càs en les ajudes en llibres”. 

JS / LA VEU

Dos anys després de l’Assem-
blea constituent a Vic, Solida-
ritat Catalana per la Indepen-
dència iniciava, també a Vic, 
una nova etapa política que 
haurà de desenvolupar des 
del carrer perquè les eleccions 
han deixat a SI fora del Parla-
ment.
Ho farà amb una nova direc-
ció encapçalada per Núria Ca-
denes a la presidència i Uriel 
Bertran a la secretaria gene-
ral. Els més de 2.500 militants 
de la formació, lluny d’encon-
gir-se pels resultats de les 
darreres eleccions tenen clar 
“que seguirem treballant i em-
penyent el procés de sobirania 
que Catalunya ha iniciat”.
En el seu parlament el fins ara 
president Toni Strubell i True-
ta feia balanç dels dos anys 
de vida parlamentària on els 
diputats de SI han estat con-
seqüents i han complert les 
seves promeses electorals 
“Els llibres d’història ho nega-
ran, ni parlaran de Solidaritat 
potser, però podeu estar se-
gurs que alguna cosa hi hem 
tingut a veure amb el que està 
passant. Per exemple, que per 

Solidaritat inicia a Vic una nova etapa 
amb Núria Cadenes i Uriel Bertran

primera vegada el Parlament 
hagi assumit que s’ha d’exer-
cir el dret de decidir i que Ca-
talunya és subjecte jurídic i 
polític. Amb una més decidida 
unitat d’acció en pro de la in-
dependència als Països Cata-
lans, posarem fi a tres-cents 
anys d’ordeno y mando”.
L’assemblea va agrair mitjan-
çant una tancada i llarga ova-
ció l’aportació de Toni Strubell 
i Alfons López Tena al projecte 
independentista “que segueix 
més viu que mai”.
Uriel Bertran va fer el seu in-
forme de gestió -avalat per 
la immensa majoria dels sis-
cents delegats- segons el qual 
“som l’únic partit que no té crè-
dits bancaris i els nostres deu-
tes econòmics estan perfecta-
ment controlats perquè vàrem 
adaptar-nos a la nova situació 
un any abans de l’avançament 
electoral”. Tot i la decepció 
que va representar la darrera 
contesa electoral  “des del 25 
de novembre passat, s’han 
donat d’alta 70 nous militants”.
Núria Cadenes va presentar 
la seva candidatura a presidir 
Solidaritat i agafar el relleu “de 
Toni Strubell i d’Alfons López 

Tena que han fet una tasca im-
portant al Parlament de Cata-
lunya que només s’ha trencat 
per l’avançament electoral”.

Unanimitat
La candidatura de Núria Ca-
denes va obtenir gairebé la 
unanimitat de tots els congres-
sistes.
Solidaritat Catalana per a la 
Independència és la formació 
política que va posar en marxa 
l’actual procés de sobirania. 
Els diputats del grup renuncia-
ren a les prebendes del càrrec 
i durant dos anys han estat la 
veu discordant del Parlament, 
amb iniciatives com la dació 
en pagament, la insubmissió 
fiscal o amb la campanya No 
volem peatges.
Solidaritat es planteja la nova 
etapa amb una tasca de crei-
xement del sentiment inde-
pendentista, el control del 
procés iniciat al Parlament “i 
seguir treballant per a la re-
novació institucional de Cata-
lunya”.
Ara, constituïda la nova direc-
ció, SI es planteja l’elecció de 
les executives comarcals, en 
assemblees territorials.

El congrés de SI va celebrar-se a Vic.

Ignasi Vich plega 
definitivament de Solidaritat
Mentrestant, tal i com ja deixa-
va entreveure la setmana pas-
sada a les pàgines de La Veu,  
l’igualadí Ignasi Vich, candi-

dat de SI a les últimes elec-
cions municipals, ha anunci-
at aquesta setmana que ha 
soŀlicitat la seva baixa com a 
militant de Solidaritat Catalana 
per la Independència.
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El Ple de l’Ajuntament d’Igua-
lada va aprovar dimarts una 
moció de suport a la Decla-
ració de Sobirania i del Dret 
a Decidir del Poble de Catalu-
nya, que el Parlament va apro-
var la setmana passada. 
La moció, proposada pels 
grups del govern CiU i ERC-
RCat, acorda donar suport 
explícit a aquesta declara-
ció i notificar el resultat de la 
votació a tots els grups de la 
cambra catalana. Encoratja, a 
més, tots els ciutadans i ciuta-
danes a ésser protagonistes 
actius dels procés democràtic El ple de l’Ajuntament, durant l’aprovació de la moció.

El PSC se suma a CiU, ERC i ICV per aprovar una moció 
de suport a la declaració de sobirania del Parlament

en l’exercici del dret a decidir 
del poble de Catalunya. 
La proposta va rebre els vots 
favorables de divuit dels vint-
i-un regidors del consistori. Hi 
van votar a favor els deu re-
presentants de CiU i els dos 
d’ERC-RCat per part del go-
vern municipal, i els cinc del 
PSC i la representant d’ICV-
EUiA per l’oposició. Els dos 
regidors del PP i el de PxC hi 
van votar en contra. Al dia se-
güent, van aparèixer en locals 
municipals propers a l’Ajunta-
ment pintades com Cataluña 
es España, que van ser esbor-
rades per la Brigada d’Obres.

REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa capelladina Munich 
comença a operar als Estats 
Units i Canadà de la mà d’un 
distribuïdor local, Sala USA. 
La companyia de calçat ha 
iniciat la seva comercialització 
en ambdós mercats a través 
del canal en línia.
Les sabatilles Munich han 
irromput en els dos països 
nord-americans a través dels 
comerços en línia Soccer.com 
i Amazon. Les coŀleccions de 
la marca també han començat 
a distribuir-se a través d’algu-
nes botigues multimarca de 
ciutats com Nova York o Mont-
real, entre d’altres.
La companyia, fundada el 
1939, fa un pas més en la 
seva expansió internacional. 
Munich, que ja és present en 
diversos països europeus, 
Rússia o Xile, entre d’altres, 
ultima l’entrada a Dubai, Mè-
xic, Brasil, Japó i Corea. No-

més a Espanya, l’empresa 
compta amb una xarxa de dis-
tribució de més de 400 punts 
de venda multimarca, a més 
d’onze botigues pròpies i set 
córners al Corte Inglés.
Munich SA va tancar l’exercici 
2011 amb un creixement del 
18% respecte al 2010, quan 
va aconseguir unes vendes 
de 28 milions d’euros. Més del 
40% del negoci de la compa-
nyia procedeix dels mercats 
internacionals.
Munich fabrica anualment més 
de 850.000 parells de saba-
tes, el 46% dels quals corres-
pon a calçat esportiu i el 54% 
a la línia enfocada a la moda. 
En els últims anys, la firma ha 
aconseguit un lloc destacat 
en el domini de la moda, crei-
xent en el mercat interior i en 
l’àmbit internacional. Els seus 
productes es reconeixen pel 
símbol de la X, que fan servir 
com a adorn característic.

El Consell promocionarà els productes 
de l’Anoia amb l’edició d’un calendari
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest 2013 podrem estar al 
dia dels productes autòctons 
de l’Anoia, les seves tem-
porades, llocs on trobar-los, 
festes d’interès gastronòmic, 
refranys, i altres informacions 
que recull el calendari edi-
tat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia.

5.000 calendaris
L’ens comarcal, en el marc de 
la Xarxa Productes de la Terra 
i amb el suport de la Diputació 
de Barcelona ha editat 5000 
calendaris per  donar a co-
nèixer la diversitat i la riquesa 
dels productes que es cultiven 
i s’elaboren a la nostra comar-
ca, l’Anoia.
L’objectiu és enfortir el teixit 
empresarial de productes ali-
mentaris locals i de qualitat 
i impulsar i promocionar el 
consum d’aquests productes i 
l’artesania alimentaria de casa 
nostra. 
Al calendari podem trobar 
existències. 

catàleg de productes de la ter-
ra que recull els productes ali-
mentaris de la comarca, i ac-
tualment s’està actualitzant el 
cens d’empreses agroalimen-
tàries per incloure pagesos 
que treballin varietats locals. 
També, seguint la línea del ca-
tàleg de productes de l’Anoia 
es vol treballar per elaborar 
un nou catàleg però aquest  
contindria els establiments i 
comerços que comercialitzin 
productes artesans agroali-
mentaris. 
El sector de productes alimen-
taris locals i de qualitat té un 
gran potencial tant des del 
punt de vista de l’activitat eco-
nòmica com des de la seva 
projecció territorial, ambiental 
i cultural i, en definitiva, de 
reforçament de la identitat 
local,per aquest motiu des del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia es treballa amb la finalitat 
d’enfortir el teixit empresarial i 
potenciar el consum i la visibi-
litat del productes de proximi-
tat autòctons de l’Anoia.  

Des de fa un anys el Consell 
Comarcal de l’Anoia aposta 
per donar a conèixer la qua-
litat dels productes artesans 
alimentaris de l’Anoia. Són di-
verses les accions de promo-
ció realitzades.
L’any passat es va realitzar el 

Munich entra al mercat 
dels Estats Units i Canadà 
gràcies a un soci americà

L’empresa capelladina Munich SA segueix la seva expansió.

Estudiants de l’Escola Pia creen pàgines 
web de franc per a les entitats
REDACCIÓ / LA VEU

La idea d’uns emprenedors 
molt joves ha atret l’atenció 
de diverses entitats de l’Anoia. 
Es tracta dels alumnes de 3r 
d’ESO de l’Escola Pia d’Igua-
lada, que han decidit crear i 
gestionar pàgines web de ma-
nera gratuïta. 
Els nois han iniciat aquest 
projecte en el marc de l’as-
signatura de Tecnologia i de 
moment una quinzena d’asso-
ciacions ja s’hi han interessat. 
Algunes entitats s’han posat 

en contacte amb els nois per 
ultimar els detalls de la pàgina 
web, com per exemple Jordi 
Martí, membre de Capellades 
Comerç. 
Els estudiants s’encarreguen 
de tot el procés, tant de l’ela-
boració de la pàgina, com del 
disseny i la gestió dels con-
tinguts. La iniciativa ha tingut 
molt d’èxit fins ara i es preveu 
que continuï durant el curs 
següent. Des de l’escola valo-
ren el fet que es tracta d’una 
proposta que combina l’apre-

nentatge amb un servei a la 
comunitat.
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Dijous vinent, sessió a la UEA sobre eines i estratègies 
empresarials per millorar els resultats a l’empresa

Ens hem acostumat tant a 
sentir que l’atur puja, que 
ja no ens immutem, malgrat 
sigui la xacra més gran de 
la nostra societat. Una llo-
sa que enfonsa la nostra 
economia i les il·lusions de 
moltes famílies. Les xifres 
fan esborronar. Segons da-
des de l’Enquesta de Po-
blació Activa (EPA) de l’Ins-
titut Nacional d’Estadística 
(INE), les llars amb tots els 
seus membres en atur són ja 
1.833.700 i 2012 és el cinquè 
any consecutiu que baixa el 
nombre de famílies en què 
tots els seus membres tre-
ballen. I el nombre d’aturats 
ha arribat a 5.965.400 per-
sones, portant la taxa oficial 
de desocupació al 26,02%. 
I diem oficial perquè molt 
probablement estigui maqui-
llada i, de ser així, pujarà en 
aquest primer trimestre del 
2013 com ja anticipa l’OCDE 
(Eurostat va dir el novembre 
passat que s’havia arribat al 
26,6% i ningú creu que hagi 
baixat). 
Havien vingut cinc milions 
d’immigrants, cridats per l’ar-
tificial boom econòmic. Molts 
per dedicar-se a la construc-
ció, sector que ha perdut 
1,7 milions d’obrers. També 
s’han produït ajustaments 
en moltes empreses que 
han hagut de reduir plantilla 
o han tancat, com a conse-
qüència de la caiguda de la 
demanda i que els costos 
laborals haguessin crescut 
el 30% per sobre de la mit-
jana europea. Ara es pateix 
arreu, però a Espanya molt 
més. Des que va començar 
la crisi el 2007 s’han perdut 
més de 4 milions de llocs 
de treball, multiplicant per 
tres els 1,7 milions d’aturats 
que hi havia aleshores. Una 
de cada quatre persones en 
edat de treballar no té feina.
El secretari d’Estat d’Econo-
mia, Fernando Jiménez La-
torre, diu que l’atur està en 
línia amb les previsions del 
govern. Però costa creure 
que s’inverteixi la tendèn-
cia a finals del 2013, o princi-
pis del 2014. L’ocupació, per 
tots els analistes solvents, 
seguirà malament, ja que 
encara queden molts ajus-
tos per fer, tant en el sector 
privat com en el públic. I les 
xifres no són més altes, per-
què molts immigrants han 
marxat a d’altres països, o 
han retornat a casa seva. 
També molts joves preparats 
d’ací han hagut d’emigrar 
per poder tenir feina. Una 

PERE PRAT

trista diàspora d’aquesta 
intel·ligència que tanta falta 
fa. 
No convida gens a l’optimis-
me constatar que les grans 
xifres macroeconòmiques 
de la despesa estructural de 
l’estat són el pagament dels 
subsidis, els interessos del 
deute, el cost de l’energia i 
el manteniment d’una admi-
nistració feixuga i ineficient. 
Deixa poc marge per fer 
polítiques que incentivin la 
creació de l’ocupació, o per 
reduir una pressió fiscal que 
és ja la més alta de l’EC. 
Per això ens volen distreure 
amb falsos problemes. Com 
que ens diguin que els polí-
tics catalans haurien de de-
dicar-se a sortir de la crisi, 
en lloc de pensar en el dret 
a decidir, quan els que això 
prediquen, són els qui tenen 
més aturats allà on manen. 
On n’hi ha menys, és on te-
nen el concert. 
Hi ha 17,3 milions de treba-
lladors en actiu, que soste-
nen ja a més de 14 milions 
d’inactius (8,1 milions de 
pensionistes i 5,9 d’atu-
rats). No cal ser massa llest 
per adonar-se que això és 
insostenible. Però els go-
vernants i polítics com si 
sentissin ploure. Viuen en 
el seu món, convertits en 
una classe extractiva, diri-
gida per grups oligàrquics 
recolzats per xarxes clien-
telars, que miren per ells i 
no massa per als interessos 
generals. El problema està 
doncs en l’acció política i en 
uns comportaments socials 
mancats d’ètica, que sols es 
poden corregir amb un mo-
del democràtic que s’assen-
ti en la sobirania popular. 
No s’anirà bé mentre no es 
netegi d’una vegada aques-
ta immoralitat hipòcrita que 
ens asfixia. 
Les Administracions no vo-
len reduir la seva despesa 
corrent, ja que és la seva 
força. I per això necessiten 
més diners i pugen impos-
tos que paguen sempre els 
mateixos. I lligats de peus i 
mans en aquesta espiral ne-
gativa esperen un miracle. 
Mentre, el poble arrossega 
un pesat fardell d’incompe-
tència, corrupció i amena-
ces. I amb aquesta càrrega 
és molt difícil sortir del pou. 
Per recuperar la il·lusió, cal 
més llibertat, més al·licients, 
nous horitzons i l’esperança 
de que realment se’n pot 
sortir.  

Ja no 
és notícia

REDACCIÓ / LA VEU

L’edició d’estiu de les pop up 
stores al barri del Rec torna 
els propers 6, 7 i 8 de juny. El 
Rec.07 es prepara per conver-
tir, de nou, els espais industri-
als del barri en pop up stores 
amb estocs a preus radicals.
Rec.0 Experimental Stores 
s’ha consolidat com un nou 
format de retail que dos cops 
l’any té cita al barri del Rec 
d’Igualada. Les marques ve-
nen els seus estocs a la vega-
da que fan marca i s’apropen 
al consumidor final, en una ex-
periència de compra al costat 
del patrimoni industrial.
La vuitena edició del Rec.0 
reunirà les marques que re-
peteixen edició rere edició i 
incorporarà noves marques 
de primer nivell i dissenya-
dors emergents. En paraŀlel 
a la venda, les marques faran 
els seus shows particulars i, 
com sempre, s’organitzaran 
activitats culturals, zones de 
restauració, oci... que vin-

El Rec.0 de l’estiu serà la primera setmana de juny.

El Rec.0 tornarà del 6 al 8 de juny 
amb noves marques

cularan l’esdeveniment amb 
l’art i el patrimoni. Les nove-
tats del Rec.07 al voltant de 
les marques i també de les 
performances, concerts i ac-
tes s’aniran fent públiques a 
mesura que s’apropi l’esde-
veniment. Rec.0 Experimental 
Stores continua fent ús de les 
xarxes socials com a canals 
de comunicació. Així, totes 

les novetats es podran seguir 
a través de facebook, twitter, 
pinterest i instagram.
Les marques catalanes, espa-
nyoles i internacionals seguei-
xen apostant per la iniciativa 
que va néixer el 2009 i que, en 
l’última edició, va obrir més de 
22 pop up stores amb 45 mar-
ques i més de 60.000 visitants 
durant els tres dies.

REDACCIÓ / LA VEU

La Cambra de Comerç de 
Barcelona acaba de celebrar 
el primer aniversari del Club 
Cambra amb una doble jor-
nada sobre TIC i internacio-
nalització, i una trobada em-
presarial a la Casa Llotja de 
Mar de Barcelona presidida 
pel nou conseller d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, Felip Puig, amb 
l’assistència de més de 500 
empresaris. 
La jornada ha servit per fer 
balanç dels primers 12 mesos 
de creació de la plataforma 
de negocis de la Cambra de 
Barcelona, que actualment 
compta amb l’adhesió de nou 
cambres de comerç catalanes 
i més de 21.100 empreses as-
sociades. 
D’aquestes, 573 corresponen 
a l’Anoia. Això suposa que el 

El Club Cambra arriba al 17,5% de 
les empreses de l’Anoia

17,5% de les 3.270 empre-
ses de la comarca (censades 
l’any 2011) ja són membres 
del Club Cambra. Quant a la 
tipologia d’empresa membre 
del Club Cambra, a l’Anoia, 
69% són societats limitades i 
el 17,6%, anònimes. La resta 
es reparteix entre cooperati-
ves, persones físiques i d’al-
tres associacions. 
En termes relatius, la major 
quantitat d’empreses sòcies 
del Club Cambra correspon 
a les comarques i ciutats in-
closes en la segona corona 
metropolitana i la resta de la 
demarcació (Berguedà amb 
39,6% i l’Alt Penedès amb 
20,6% encapçalen el ràn-
quing). Paral·lelament, els 
nombres absoluts més elevats 
es donen a la primera corona 
metropolitana (amb més de 
2.500 socis al Baix Llobregat 

i gaire bé 1.900 al Vallès Ori-
ental. Maresme amb 1.476, 
el Barcelonès Nord amb prop 
de 700 i l’Hospitalet amb més 
de 600 socis completen el pa-
norama del Club Cambra a 
la demarcació territorial de la 
Cambra de Barcelona.
Al conjunt del territori el Club 
Cambra arriba al voltant 
d’11.000 empreses; mentre 
les de la ciutat de Barcelona 
són 7.432. El romanent, fins 
a completar els 21.150 socis 
correspon a la resta de cam-
bres catalanes. 
Val a dir que en el decurs del 
primer any de funcionament 
d’aquesta iniciativa de la Cam-
bra de Barcelona, s’hi han 
afegit vuit cambres catalanes: 
Girona, Tarragona, Tortosa, 
Lleida, Sant Feliu de Guíxols, 
Palamós, Tàrrega i Reus 

El proper dijous, 7 de febrer, 
a la seu de la UEA, tindrà lloc 
una jornada de treball sobre 
“Eines i estratègies empresa-
rials per millorar resultats a 
l´empresa”. Serà de 9 a 13.30 
hores.
Cada   sector de l’economia  té 
les seves particularitats i cada 
empresa les seves estratègies 

per sortir endavant. Posarem 
a l’abast dels assistents les 
eines que funcionen per gesti-
onar la crisi. Analitzarem  glo-
balment què està funcionant  
per tal de donar pautes i cri-
teris als assistents i compar-
tirem experiències viscudes i 
solucions adoptades entre di-
versos empresaris del territori.

En la jornada s’exposaran de 
forma molt pràctica aspectes 
crítics de les quatre àrees bà-
siques del funcionament habi-
tual  de l’empresa: organitza-
ció, producció, finançament 
i comercialització. També es 
farà una diagnosis individual 
de la seva empresa per part 
de professionals experts.
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Tot ja és a punt perquè demà 
dissabte obri portes la 13a 
edició del Saló de Nuvis i 
Celebracions, que tindrà lloc 
aquest cap de setmana al re-
cinte de Cal Carner, amb en-
trada lliure. Hi seran presents 
68 expositors que ocuparan 
3.500 metres quadrats. Dels 
71 estands i 68 expositors, el 
64% són de l’Anoia. 
Una de les novetats de l’edició 
d’enguany és el retorn de les 
desfilades, que es faran cada 
dia a les 11 i a les 17 hores, 
amb la participació de Gla-
mour, Outlet Nuvies, Plec-Styl, 
Capritx, Floristeria Kentia, Jo-
ieria Lozano i l’escola Cepeq. 
La coordinació d’aquestes 
desfilades ha anat a càrrec 
de l’estilista Susanna Maldo-
nado, que ja va dirigir un càs-
ting amb 80 persones, de les 
quals 20 es van triar per par-
ticipar en aquestes desfilades. 
Dissabte es va fer una sessió 
informativa amb tots ells per a 
mostrar-los com es treballa en 
una desfilada.

El recinte Carner acollirà aquest cap de setmana el Saló de Nuvis.

Tot a punt per al Saló de Nuvis i Celebracions, 
aquest cap de setmana al Recinte Firal Carner

El recinte Cal Carner estarà 
obert demà i diumenge de 10 
del matí a 2 del migdia, i de 4 
de la tarda a 8 del vespre. S’hi 
podran veure agències de vi-
atges, automoció, fotografia, 
estètica i cosmètica, jardine-
ria, joieria, mobiliari, moda i 
disseny, restauració i hostale-
ria, revistes especialitzades i 
serveis diversos. 
A la passada edició van passar 
pel Saló de Nuvis i Celebraci-
ons unes 4.000 persones. Es 
dóna el cas que aquest certa-

men ha estat capaç de supe-
rar la crisi econòmica i atreure 
expositors de més enllà de 
l’àrea d’influència d’Igualada. 
Cal remarcar que, a la passa-
da edició, un 46% provenien 
d’Igualada i comarca i un 54 % 
de la resta de Catalunya.  Dels 
visitants, un 15% eren de fora 
de la comarca de l’Anoia i un 
38 % van venir amb la família, 

per tal d’ultimar tots els detalls 
de la seva celebració ja fos el 
casament com un altre esde-
veniment. 
Segons ha informat Fira 
d’Igualada, la majoria dels ex-
positors de la passada edició 
es van mostrar molt satisfets 
de la fira, perquè varen acon-
seguir lligar més contractes 
que en edicions anteriors. 

També ha ajudat força el fet 
que altres certàmens similars 
han tancat les seves portes, i 
el fet que cada vegada hi ha 
més gent de l’àrea metropo-
litana de Barcelona que tria 
Igualada i el seu entorn per 
casar-se, perquè els preus 
són més baixos i les ofertes 
existents són de qualitat.
Més info a les pàgs. centrals
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Després de diverses visites i 
de gairebé dos anys d’intent 
de negociacions, la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipote-
ca a l’Anoia (PAH-Anoia) ha 
anunciat que tornarà a plan-
tar-se avui divendres, a un 
quart de 10 del matí, davant 
del Banco Popular del carrer 
Sant Jordi d’Igualada, per exi-
gir una solució al cas d’un dels 
companys afectats, que viu 
una situació desesperada. 
El passat divendres, durant 
l’assemblea que van fer al lo-
cal del barri de la Pau de Vi-
lanova del Camí, més d’una 
trentena de persones van 
decidir tornar a mobilitzar-se 
com a mesura de pressió, ja 
que després del termini esta-

La PAH Anoia ja va plantar-se davant el Banco Popular el passat 18 de gener. Foto: PAH

Detingut per 
manipular un caixer 
automàtic a Igualada

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
tornarà a plantar-se avui davant un banc

blert amb el banc, encara no 
han rebut resposta a les seves 
demandes.
Des de la plataforma afirmen 
que estan cansats de les 
“mentides” per part del Ban-
co Popular que tampoc no va 
reaccionar després de la con-
tundent visita a l’oficina igua-
ladina el passat 18 de gener. 
Afirmen que en els darrers dos 
anys han mirat de trobar una 
solució pel pis del company i 
s’han presentat dues dacions 
en pagament de l’habitatge, 
que segons sembla des del 
banc encara estan estudiant. 
Mentrestant, però el cas del 
company afectat ha entrat en  
procés d’execució i la seva si-
tuació familiar ha empitjorat.
El passat 18 de gener, van tor-
nar a obtenir el compromís del 
banc d’estudiar el cas, però 
després d’una setmana sense 
resposta, la plataforma va de-
cidir divendres, en assemblea, 
fer una nova visita a l’entitat.
En aquesta ocasió han fet pú-
blica la mobilització per tal de 
sumar més suport ciutadà i es-
tan fent extensiva la protesta 
per mitjà de les xarxes socials 

a totes les persones i movi-
ments que els vulguin donar 
suport per demanar la dació 
del pis del company.
En l’assemblea de divendres 
a Vilanova del Camí, la PAH 
Anoia també va parlar sobre 
la mobilització prevista el 16 
de febrer per exigir l’aprovació 
de la ILP per la dació en pa-
gament retroactiva, el lloguer 
social i una moratòria de des-
nonaments. Gairebé un milió 
de signatures es lliuraran al 
Congrés mostrant el suport de 
centenars de milers de perso-
nes a la ILP. 
Amb el lliurament de les úl-
times signatures a finals 
d’aquest mes de gener, aques-
ta iniciativa arriba a la fase 
final. Les Plataformes d’Afec-
tats per la Hipoteca han esgo-
tat totes les vies que ofereix 
el sistema per canviar una llei 
injusta que perjudica a milers 
de famílies. Ara la pilota està a 
la teulada del Congrés, però el 
dia 16 de febrer la plataforma 
sortirà al carrer per reivindicar 
el que s’ha convertit ja en un 
clam popular. 

REDACCIÓ / LA VEU

Cap a les 16 hores del dia 27 
de gener Mossos d’Esquadra 
van ser requerits per adreçar-
se en un caixer d’una entitat 
bancària situat al carrer Sant 
Jordi d’Igualada ja que central 
d’alarmes hauria vist una per-
sona per les càmeres de video 
vigilància que semblava estar 
manipulant el caixer automà-
tic.
Una patrulla es van adreçar al 
lloc però ja no hi havia ningú. 
Gràcies a la descripció facilita-
da per central d’alarmes, es va 
poder localitzar al presumpte 
autor al carrer Sant Isidre.
El mateix autor va admetre als 
agents que havia enganxat un 
objecte que  retenia els diners. 
Així, els clients quan no els 
sortien els diners,  agafaven el 
comprovant  i com que els fets 
passaven quan l’entitat ban-
cària estava tancada, el client 
esperava a l’endemà o el dia 
laboral següent, per demanar 
que havia passat amb el cai-
xer. Moments després l’autor 
entrava al caixer i agafava els 
diners retinguts.
Posteriorment els mossos 
van trobar al caixer 400 euros 
retinguts i se li va imputar a 
aquest home una falta d’esta-
fa.
 

Ajuts per a 
treballadors 
acomiadats en els 
sectors del tèxtil 
i la pell

REDACCIÓ / LA VEU

Segons informen des del sin-
dicat Comissions Obreres, els 
dies 27 i 28 de desembre de 
2012 van sortir publicades al 
Diari Oficial de la Generalitat 
les Ordres que regulen els 
procediments de concessió de 
subvencions als treballadors 
excedents del sectors del cal-
çat, cuir i marroquineria i del 
sector Textil  i de la confecció.
En el cas de treballadors que 
varen ser acomiadats a par-
tir del dia 1 de novembre de 
2007 en el sector del cuir, cal-
çat i marroquineria pel proce-
diment d’ERO o  per les cau-
ses objectives contemplades 
a l’article 52.c de l’Estatut dels 
treballadors,  podran ser be-
neficiaries de diferents tipus 
de subvencions.
En el cas de treballadors del 
tèxtil i confecció un dels re-
quisits que s’ha de complir es 
haver estat acomiadat entre 
el 13 de juny de 2006 i el 25 
de gener de 2010 com a con-
seqüència d’un ERO o per les 
causes objectives contempla-
des a l’article 52.c de l’Estatut 
dels  treballadors i a més tenir 
complerts 55 anys d’edat el 
dia 1 de juny de 2007.
Una de les subvencions es un 
complement al subsidi de ma-
jors de 55 anys. Si penseu que 
podeu estar entre els benefici-
aris dirigiu-vos a l’oficina del 
SOC (antic INEM).

Maria Senserrich 
(CiU) torna a ser 
diputada al Parlament

REDACCIÓ / LA VEU

La Mesa del Parlament de Ca-
talunya ha acceptat aquesta 
setmana la renúncia de la con-
sellera de benestar i família, 
Neus Munté, a l’acta de dipu-
tada. L’escó vacant l’ocuparà 
la igualadina Maria Senser-
rich, que anava al número 28 
de la llista de CiU per Barcelo-
na i que ja va ser diputada la 
legislatura passada. Això sig-
nificarà que l’Anoia disposarà 
de tres diputats de la comarca 
a la cambra catalana: Sen-
serrich, i també Alba Vergés 
(ERC) i Pere Calbó (PP). 
Durant l’anterior legislatu-
ra, Senserrich va tenir cura 
d’assumptes relacionats amb 
l’economia i va tenir una estre-
ta relació amb els ajuntaments 
de la comarca i amb diverses 
entitats.

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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REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte, a l’Ateneu 
Igualadí es va celebrar l’As-
semblea de Traspàs de JCI 
Igualada en la qual el presi-
dent 2012 Jordi Puiggròs va 
fer una valoració de la JCI 
Igualada en totes les àrees, 
programes...  va fer un reco-
neixement i va donar les grà-
cies als membres de junta, 
júniors i senadors de l’entitat 
pel recolzament, i per haver-
lo deixat viure aquesta expe-
riència tant profitosa i plena 
d’oportunitats. 
Puiggròs deixa una Jove Cam-
bra en mans de Xènia Caste-
lltort i la seva junta, forta, amb 
energia, amb nous projectes i 
nous reptes per la ciutat que 
no es podrien fer sense el seu 
previ treball i esforç de projec-
tar JCI a la ciutat, de formació,  
d’humanitat i del bon saber fer 
i estar de Puiggròs. 
Un cop fet el traspàs oficial , 
Castelltort ja és presidenta 
oficial de l’entitat i enceta un 
any ple de reptes d’entre els 
quals hi ha la organització 

Jordi Puiggròs, president sortint, amb Xènia Castelltort.

Xènia Castelltort, nova presidenta 
de Jove Cambra d’Igualada

del Congres Nacional de Jo-
ves Cambres de Catalunya a 
Igualada que portarà un cen-
tenar de Joves emprenedors a 
la ciutat, per conèixer-la i cre-
ar sinèrgies entre tots.  Altres 
programes a destacar de cara 
a la ciutat, és el retorn dels 
“Meetings” trobades informals 
per practicar l’anglès, el fran-
cès o l’alemany d’una manera 
informal a l’Ateneu tot prenent 
una cervesa, la col·laboració 

amb la Universitat d’Estiu de 
la Ramon Llull, dies de forma-
ció en oratòria, debat, direcció 
d’equips de treball destinats a 
la ciutat, entre altres...
Així doncs un any més JCI 
Igualada dóna el tret de sorti-
da a un nou any ple d’il·lusió, 
de força i amb ganes d’aportar 
el seu granet de sorra a Igua-
lada, tot treballant i aprenent 
des del voluntariat. 

Promoció de la recollida selectiva 
de residus a les escoles de primària
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia per conscienciar i promoure 
la reducció de residus entre 
els més petits, repartirà 1055 
“boc’n roll”  als alumnes de pri-
mer de primària de les 32 es-
coles de la comarca que l’ens 
comarcal gestiona la recollida 
selectiva (paper, vidre, enva-
sos).
Es tracta d’un embolcall reuti-
litzable, de llarga durada i que 
espot rentar. Permet emboli-
car els entrepans sense utilit-
zar materials d’un sol ús com 

Els centres especials de treball 
seran prioriatis en 4 contractes 
de serveis municipals
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada ha 
reservat 865.000 euros en el 
pressupost d’aquest any 2013 
per a la licitació de quatre 
nous contractes de serveis, 
als quals tindran accés prefe-
rent els centres especials de 
treball. Aquesta xifra suposa 
pràcticament una desena part 
dels gairebé 8,8 milions d’eu-
ros que el consistori preveu 
destinar enguany a contractes 
de serveis externs. 
Concretament, es tracta de 
tres noves licitacions per al 
manteniment de zones verdes 
de la ciutat, per un valor con-
junt de 440.000 euros, i d’una 
quarta de 425.000 euros per 
al manteniment i consergeria 
en les instal·lacions esportives 
municipals. Segons explica 
Jordi Segura, tinent d’alcal-
de d’Hisenda i Interior, la vo-
luntat és garantir que “en un 
moment especialment difícil 
pels centres que afavoreixen 
la inserció laboral de persones 

amb algun tipus de discapa-
citat, aquests tinguin prioritat 
a l’hora d’accedir a uns con-
tractes que sabem del cert 
que els són molt necessaris i 
que, d’altra banda, l’experièn-
cia ens demostra que els seu 
personal duu a terme amb una 
excel·lent professionalitat”. 
Segura considera que aques-
ta mesura “reflecteix la sensi-
bilitat del govern municipal, un 
govern amb un marcat rumb 
social, tant pel que fa a aspec-
tes de gestió, amb clàusules 
com aquesta, com pel que fa 
a mesures pròpiament socials, 
com va ser el Pacte Social per 
Igualada, aprovat a la tardor 
per fer costat a les famílies 
que pitjor ho estan passant”. 
El govern de la ciutat s’ha fi-
xat com a prioritat afegir a la 
prestació de serveis la recer-
ca també d’un benefici social, 
i això es trasllada a l’àmbit de 
la contractació pública amb 
mesures com aquesta. 
 
 

El manteniment de jardins de la ciutat podria anar a càrrec d’un centre especial de treball.

el plàstic film o el paper d’alu-
mini. D’aquesta manera es 
dóna als alumnes un consell 
de bones pràctiques per reduir 

els residus que tots generem 
i a la vegada pot suposar un 
petit estalvi econòmic a les fa-
mílies. 
La campanya és finançada 
per Ecoembes i Ecovidrio em-
preses de sistemes de gestió 
integral de residus.
La voluntat del Consell Co-
marcal és repetir aquesta ac-
ció anualment, és a dir, que 
cada any tots els alumnes de 
primer curs se’ls lliuri l’embol-
call, així  finalment en tindran 
tots els alumnes de l’escola. 



16
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
1 de febrer de 2013 Igualada

Al Carib esperant 
per creuar el Pacífic
Després de dos mesos d’ha-
ver sortit de Catalunya, el ve-
ler “Bora Bora” ja es troba en 
aigües caribenyes. Concreta-
ment a l’illa de Martinica i pre-
parant la ruta fins a San Blas, 
on farà l’última recalada per 
visitar els indis “Kuna”, una de 
les poques tribus que encara 
mantenen la seva forma de 
vida aliens al progrés i fidels a 
les seves tradicions. 
San Blas és un conjunt d’illes 
molt a prop del Canal de Pa-
namà, el canal que hauran de 
travessar per arribar a l’oceà 
Pacífic. Aleshores els espera 
la següent gran travessa que 
els ha de portar fins a Tahití, 
passant per les Marqueses, 
Tuamotu i per fi les illes de la 
Societat.

Noves etapes, 
noves companyies
En Quim i els Xavis van tor-
nar a Catalunya després de 
creuar l’Atlàntic, i en Mateu es 
va fer càrrec del Bora Bora. El 
cap d’any el va passar acom-
panyat d’en Joan i en Marc, 
amb qui van visitar Martinica i 
l’illa veïna de Santa Lucia, on 
es poden visitar les impressi-
onants muntanyes “Pitons”. 
El següent canvi de tripulants 
no va tenir lloc fins a mitjans 
de gener, on tres tripulants de 
nacionalitat francesa, es van 
embarcar per acompanyar en 
Mateu fins San Blas.  Actual-
ment es troben a Cartagena 
de Indias, a Colombia, des-
prés d’haver passat per Los 
Roques a Venezuela, Bonaire, 

Diumenge, festa de la 
Candelera i Sant Blai 
a la TossaA punt d’inflar el globus al mig del Pacífic

La Volta al Món... sense tocar de peus a terra - 25 anys de Kon-Tiki  (4)

Curaçao i Aruba. Les parades 
que han fet als diferents llocs 
han estat aturades molt curtes 
perquè els tripulants acompa-
nyants no disposaven de gaire 
temps, però han servit per de-
gustar unes bones cerveses 
i uns bons “roncitos” a terra 
ferma.
En molt pocs dies en Quim, 
l’Àngel i la Mercè, juntament 
amb altres dues parelles 
d’igualadins (Joana, Ferran, 
Sílvia i Pep) s’incorporaran 
novament al vaixell  per des-
cobrir durant deu dies  les illes 
de San Blas, i un cop les tres 
parelles desembarquin, arri-
barà el torn d’en Miquel, que 
s’embarcarà per iniciar l’etapa 
estrella.

En globus al Pacífic
L’etapa més esperada del 
viatge farà que es retrobin 
novament als organitzadors 
de l’expedició, que han anat 
alternant etapes però que ja 
veuen més a prop el punt cul-
minant del viatge: la travessia 
per l’Oceà Pacífic. A part del 
repte que suposa creuar un 

oceà molt més gran que l’At-
làntic, també tenen un altre 
repte que ho complica encara 
més: el d’enlairar i volar amb 
un globus aerostàtic al mig de 
l’oceà, cosa mai feta des d’un 
veler.
Així doncs, la tripulació esta-
rà formada per Mateu Llonch, 
que compta amb l’experièn-
cia d’haver creuat una vega-
da l’Atlàntic, i moltes milles a 
l’esquena pel Mediterrani. En 
Miquel Mesegué i Angel Aguir-
re, pilots de globus que han 
protagonitzat expedicions en 
globus pels 5 continents so-
brevolant  més de 30 països. I 
en Quim Carreras que ha cre-
uat 10 vegades l’Atlàntic i frisa 
per arribar al Pacífic. 
Està previst que creuin el ca-
nal a finals de febrer i preve-
uen arribar a Tahití a principis 
del mes d’abril.
Il·lusió i ganes de reprendre el 
viatge no els falten a aquests 
quatre aventurers que des-
prés d’haver superat un terç 
de la volta al món, veuen més 

a prop el motiu del seu gran 
repte: emular l’expedició de la 
Kontiki i arribar a Bora Bora.
Com diuen ells mateixos, els 
vents sempre bufen a favor 
per la gent que té somnis i il·
lusió per aconseguir·los.

Vols viatjar amb nosaltres?
Aquesta aventura en 3D (na-
vegant en veler, volant en 
globus i fent submarinisme) 
portarà els protagonistes a fer 
la volta el món en 18 mesos, 
seguint la ruta original de la 
Kon·Tiki. KT3D és el nom de 
d’aquesta expedició amb què  
l’empresa Globus Kon·Tiki ce-
lebra els seus  25 anys d’histò-
ria. Us recordem que si voleu 
seguir la posició en temps real 
podeu fer·ho a través de la pà-
gina web de globus Kon·Tiki, i 
fins i tot podeu participar en al-
guna de les etapes del viatge. 
I si voleu seguir·la sense mou-
re·us de casa, no oblideu que 
podeu viure aquesta aventura 
de 30.000 milles a les pàgi-
nes de La Veu de l’Anoia, a la 
pàgina web i al Facebook i al 
Twitter de Globus Kon·Tiki.

KON-TIKI / LIDERA COMUNICACIÓ

FESTES / REDACCIÓ

El proper dia 3 de febrer, com 
ja és tradicional, tindrà lloc La 
festa de la Candelera i Sant 
Blai a l’església prerromànica 
de la Tossa de Montbui.
Es celebrarà una missa so-
lemne 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 realitzarà la bene-
dicció de les candeles i dels 
fruits del camp.
A totes les persones que as-
sisteixin s’obsequiarà amb 
una almosta d’avellanes, i, 
com ja és tradició, es sortejarà 
una panera de fruits secs i un 
tortell.
A la sortida de l’església es 
podran dipositar en una pa-
nistra donatius en espècies, 
a benefici de la Llar del Sant 
Crist d’Igualada, i que, tenint 
en compte la tendència solidà-
ria dels darrers anys per part 
dels assistents, s’espera que 
enguany sigui molt més gran.

Xerrada de l’Escola 
Àuria sobre 
discapacitat
ACTIVITATS / REDACCIÓ

L’Escola Àuria en el marc de 
les iniciatives formatives i di-
vulgatives que el centre rea-
litza en l’àmbit de l’Educació 
Especial, ha organitzat una 
xerrada dirigida al col·lectiu 
de professionals que treballen 
en l’atenció dels alumnes amb 
necessitats educatives espe-
cials, sota el títol “Discapacitat 
intel.lectual i epilèpsia”.  Anirà 
a càrrec de la Dra. Mercè Pi-
neda que és metge Consultor 
de Neurologia Infantil del cen-
tre Mèdic del Hospital Sant 
Joan de Deu i de la clínica 
Teknon de Barcelona. Ha re-
alitzat unes 250 publicacions 
científiques i ha portat a terme 
diferents projectes de investi-
gació.
Aquesta xerrada amb la Dra. 
Mercè Pineda ens pot do-
nar instruments per resoldre 
aquestes i altres qüestions i 
aprofundir en el coneixement 
de l’epilèpsia. Es realitzarà el  
13 de febrer a les 17,30 hores 
a l’Auditori d’APINAS.

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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ECONOMIA / REDACCIÓ

Des del curs passat, Mestral 
ha iniciat un projecte estratè-
gic propi amb la finalitat de mi-
llorar el seu equipament tecno-
lògic (TIC) i la seva adaptació 
a l’àmbit educatiu i del conei-
xement (TAC). Aquest projec-
te ha estat anomenat Projecte 
TAC-TIC.
Ja el curs passat es va crear 
la nova intranet amb la plata-
forma Google Apps, es va co-
mençar a treballar amb Linux 
i es van fer alguns canvis diri-
gits a augmentar la competèn-
cia digital de l’alumnat (més 
hores d’ús dels carretons de 
portàtils disponibles al centre i 
de la sala multimèdia) com del 
professorat (major utilització 
dels projectors i de les pissar-
res digitals interactives). De 
cara a facilitar la comunicació 
entre el col·legi i les famílies, 
les comunicacions es van co-
mençar a fer per internet i els 
deures es poden consultar en 
una eina que es pot trobar a la 
web, l’Agenda Virtual.
Tot i així, les eines més inno-
vadores s’han aplicat aquest 

Cicle de conferències 
d’Apinas

Projecte al Mestral per millorar les 
tecnologies TIC en l’educació

curs. Entre aquestes trobem 
l’e-portafolis (versió alumne i 
versió professor), l’avaluació 
del mateix i la pàgina TAC-TIC 
que es pot consultar entrant a 
la pàgina principal del centre.
Pel que fa als e-portafolis, 
des del setembre i des de 1r 
d’ESO fins a 2n de Batxillerat, 
els alumnes tenen una pàgina 
pròpia on pengen alguns dels 
seus apunts, fan reflexions so-
bre els seus aprenentatges i, 
alhora, suposa un instrument 
d’avaluació de les assigna-
tures. A aquesta eina també 
s’han sumat alguns professors 
del centre i també ha ajudat 
molt a la tramesa d’informació 
entre professor i alumne, ja 
que els alumnes poden con-

sultar allà els apunts que el 
professor fa o la seva manera 
d’avaluar.
Aquest curs s’ha acabat de 
desenvolupar la pàgina TAC-
TIC, on es poden trobar proto-
cols per al bon ús de les eines 
tecnològiques del centre, foto-
grafies d’alguns projectes ci-
entífics fets al col·legi i l’accés 
a les principals xarxes socials 
que té Mestral. També es pot 
trobar l’organització de totes 
les classes en grups, ja que 
des del curs passat vam co-
mençar a aplicar formalment 
les tècniques de treball coope-
ratiu que ha establert la Uni-
versitat de Vic i per a la qual 
els nostres professor van re-
bre la formació corresponent.

El centre de Desenvolupa-
ment Infantil i Atenció Precoç 
i el Servei d’Atenció i Consul-
ta, SAIC, depenents  d’API-
NAS,  han organitzat un cicle 
de conferències, adreçats als 
professionals del món de la 
Salut, Educació i Serveis So-
cials que intervenen en el pro-
cés d’atenció i educació dels 
infants i adolescents i també 
obertes a totes les persones 
que hi puguin estar interessa-
des
El passat  28 de gener es va 
iniciar aquest  programa de 
conferències obertes a  tot-
hom: pares, professionals etc..
Les xerrades les presenten 
professionals del Servei d´ 
Atenció i Consulta. La primera 
xerrada, a la que hi van  as-
sistir un gran nombre de pú-
blic, ha estat sota el títol “Com 
aprèn el nen autista” a càrrec 
del Psicòleg i Psicoanalista 
Iván Ruiz Acero.
La propera conferència xer-
rada serà el proper dia 11 de 
març a les 19,30 hores, “L’es-
colaritat dels adolescents amb 
necessitats educatives espe-
cials”.

Assemblea de 
l’Associació de la 
Gent Gran d’Igualada

L’Associació de la Gent Gran 
d’Igualada farà la seva assem-
blea ordinària el proper dijous 
dia 14 de febrer, a les 5 de la 
tarda, a l’Aula 2 i 3 de la prime-
ra planta, d l’Equipament Cívic 
Polivalent Anoia, al carrer Or-
quídies, 7. Es parlarà de l’es-
tat de comptes, Festes de la 
Setmana Gran, propostes de 
la Junta pel nou Casal, situa-
ció actual de les obres del nou 
Casal i torn obert de paraules.

Xerrada de 
l’associació de 
familiars de malalts 
de l’Alzheimer
Ahir dijous, l’Associació de 
Familiars de Malalts d’ Alzhei-
mer, va fer la xerrada “Alimen-
tació en la tercera edat”, en la 
que l’objectiu era parlar sobre 
hàbits alimentaris adequats a 
aquesta edat i tenint en comp-
te les diferents patologies més 
habituals, com la diabetis, co-
lesterol, hipertensió obesitat...
La trobada es va fer al Casal 
Cívic Montserrat.

Tota l’actualitat de la comarca en tot moment 

Visita la nostra web!
www.veuanoia.cat

Notícies fresques cada dia.

I a més:
Transports, cinema, cultura, 

ofertes de feina, hemeroteca,
 opinió, ajuntaments, 

necrològiques...



Oriol Junqueras explica als extremenys de 
l’Anoia la justícia del dret a decidir
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Per primera vegada des de les 
eleccions al Parlament, el pre-
sident d’ERC Oriol Junqueras 
va ser a l’Anoia. Diumenge va 
visitar a Vilanova del Camí la 
seu de la Unió Cultural Extre-
menya de l’Anoia, i posterior-
ment, va compartir un dinar 
amb la militància al restaurant 
Scòrpia d’Òdena.
Junqueras va visitar el local 
dels extremenys de l’Anoia 
-una de les entitats més acti-
ves de la comarca- al carrer 
Roser de Vilanova convidat 
per la pròpia entitat. El presi-
dent de la Unió Cultural Extre-
menya Anoia, Paco Nevado, 
va rebre Junqueras acompa-
nyat de la seva junta directi-
va, tot agraint-li la seva visita. 
L’entitat va obsequiar el presi-
dent d’ERC amb uns produc-
tes de la terra extremenya, i a 
tothom amb un bon pica-pica 
d’embotits i altres aliments de 
la regió.
 
Clima molt cordial en una 
trobada amb molta gent
Molts anoiencs procedeixen 
d’algunes de les dues provín-
cies extremenyes, i, de fet, 
la població d’Alcántara està 
agermanada amb Igualada. 
De sempre hi ha hagut una re-
lació molt ferma d’estima amb 
aquesta regió espanyola. 
La comitiva republicana esta-
va formada pel propi Junque-
ras, la diputada anoienca Alba 
Vergés, el president regional 
d’ERC Josep Maria Palau, el 
President comarcal d’ERC 
Jordi Calpe i el regidor d’ERC 
vilanoví Xavier Bermúdez.
La visita de Junqueras al lo-
cal de la Unió Cultural va ser 
tot un esdeveniment, ja que 
moltíssima gent es va donar 
cita al local. En tot moment, 
la trobada va transcórrer en 
un clima molt cordial, i l’entitat 

Oriol Junqueras va participar en un dinar amb militants i simpatitzants. Foto: Joan Guasch.
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Junqueras va visitar la Unió Cultural Extremenya de l’Anoia, a Vilanova del Camí. Foto: JP

El president d’ERC i 
cap de l’oposició al 
Parlament va visitar 
la Unió Cultural 
Extremenya de l’Anoia 
i va participar en un 
dinar amb militants
va comportar-se com una ex-
ceŀlent amfitriona. “Nosaltres 
sempre hem obert les nostres 
portes als representants dels 
partits polítics, més enllà de 
quina sigui la seva ideologia”, 
va  dir Nevado, qui en tot mo-
ment, com va fer Junqueras, 
va avantposar “la bona relació 
entre les persones que hi ha 
hagut sempre independent-
ment del seu origen geogrà-
fic”. 
Això no obstant, Junqueras, 
en el seu discurs, va intentar 
explicar -o convèncer, depén 
de com es miri- al públic pre-
sent a la sala de la necessitat 
de poder decidir el futur del 
poble català en un referèndum 
“perquè en tenim tot el dret, 
i després que cadascú voti 
el que vulgui”. Junqueras va 
apeŀlar al futur en comú de la 
societat catalana cohesionada 
per acceptar una consulta pel 
dret a decidir. Més enllà de si
el resultat seria o no favorable 
a la causa independentista, va 
demanar “un esforç en nom de 
la democràcia per fer possible 
el referèndum”.
El líder republicà també va in-
cidir “en la necessitat que els 
propis catalans siguin amos 
de les seves decisions per tal 
de revertir situacions compli-
cades en l’àmbit econòmic 
i laboral”, i va recordar que 
l’Anoia és la primera comarca 
del país en atur. Es va oblidar 
de dir que precisament Vilano-
va del Camí és entre les pri-
meres poblacions espanyoles amb més desocupació.

Després Oriol Junqueras va 
participar en un dinar organit-
zat per la Federació comarcal 
d’ERC-Anoia amb més de 
tres-cents amics i militants. En 
el seu parlament, Oriol Jun-
queras va animar als presents 
a “treballar dur per consolidar 
la majoria social que ha de fer 
imparable el procés d’allibera-
ment nacional”. 

Noves eleccions?
En un moment de la seva in-
tervenció va voler deixar clar 
que “si l’Estat espanyol no té 

la valentia democràtica per 
permetre la consulta de sobi-
rania, hi haurà més tard o més 
d’hora una nova convocatòria 
electoral a la qual els partits si 
hauran de presentar amb un 
posicionament clar en aquest 
aspecte. I llavors el propi Estat 
i la comunitat internacional tin-
dran clar quina és la voluntat 
dels catalans”.
Sobre la Llei d’unitat de mer-
cat, Junqueras va assegurar 
que “portarà a la ruïna i farà la 
vida més difícil a milers de bo-
tiguers i comerciants del país 
però estem acostumats que el 

govern espanyol prengui de-
cisions en contra dels drets, 
dels interessos i les necessi-
tats dels ciutadans de Catalu-
nya”.
Aquest fet, pel líder d’ERC, 
serveix per demostrar “la ne-
cessitat que el futur de Cata-
lunya l’han de decidir els seus 
ciutadans mitjançant un refe-
rèndum” perquè és la millor 
manera que deixin de legislar 
en contra dels interessos dels 
catalans, “aquestes decisions 
tan negatives i que destruei-
xen el teixit comercial els ciu-
tadans no les prendrien”. 



Xavier Bermúdez (ERC): “Hi ha partits que preferien pujar els 
rebuts de l’IBI un 12% per demostrar que el PSC en tenia la culpa”
VILANOVA DEL CAMÍ / J. PUIGGRÒS

La delicada situació política de 
Vilanova del Camí ha provocat 
el posicionament dels nom-
brosos grups que integren el 
consistori. El fet que entressin 
a l’Ajuntament gairebé totes 
les candidatures que es van 
presentar a les eleccions mu-
nicipals ha convertit la política 
vilanovina en una olla de grills, 
una ferma divisió del govern 
municipal, i contínues gesti-
ons per provocar una moció de 
censura. 
El regidor d’ERC a Vilanova, 
Xavier Bermúdez, ha explicat a 
La Veu que “el que percep el 
ciutadà és que, avui, política-
ment a Vilanova és impossible 
posar-se d’acord. Hi ha qui de-
mana que es faci un govern de 
concentració, però exclouen 
els socialistes. Creiem que si, 
en la situació actual, es dema-
na al govern que compti amb 
l’oposició per construir, també 
s’hauria de fer el mateix a la 
inversa”.

Xavier Bermúdez, amb el president d’ERC Oriol Junqueras.
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Recordem que, des de la divi-
sió del govern PSC-VA, l’alcal-
de Joan Vich governa amb una 
minoria de quatre regidors. La 
davallada dels socialistes és 
evident, segons ERC. “Han 
anat perdent 500 vots en cada 
elecció. És un fet obvi el des-
gast de la persona que hi ha 
al capdavant, això fa anys que 
dura, potser si haguessin po-
sat una altra persona hagués 
el PSC tret més vots. Tots els 
governs pateixen un desgast”, 
apunta Bermúdez. “A més, 
també hi havia altres ofertes, 
algunes molt afins, per cares, 
amb el PSC, com és el cas de 
VA”.
La desfeta ha provocat alguns 
intents de moció de censura, 
el darrer dels quals, la primera 
setmana de gener, semblava  
dat i beneït. Els problemes de 
l’aritmètica porten de cap als 
líders de les principals forma-
cions polítiques. Bermúdez ex-
plica que “a nosaltres el PSC 
ens va oferir entrar al govern 
després de les últimes elecci-

ons, però vam decidir el mateix 
que quatre anys enrere. La mi-
llor manera de defensar el nos-
tre projecte no és estar en un 
govern amb una quota de deci-
sió molt petita. Si el govern és 
en minoria, com és el cas, és 
més fàcil presentar propostes i 
que te les acceptin”. 
En aquesta línia, per exem-
ple, cal situar la tortuosa -i 
per alguns desagradable- ne-
gociació amb el govern per 
l’aprovació de les ordenances 
fiscals del 2013, aprovada “in 
extremis”. Bermúdez explica 
que “em va enfadar molt que 
la majoria dels partits estaven 
disposats a que no hi hagués 
acord sempre i quan tothom 
se n’adonés que la culpa era 
del govern del PSC. És a dir, 
es donaven per satisfets que al 
ciutadà se li apugés un 12% el 
rebut de l’IBI. Això és molt frus-
trant”.
Per a Bermúdez el govern en 
minoria de Joan Vich “intenta 
exhaurir els terminis el màxim 
possible a l’hora de cercar ne-

gociacions, i això també és una 
manera de forçar”.
Amb aquest escenari, arribar 
a acords entre totes les forces 
polítiques sembla impossible. 
Fins i tot Bermúdez està dis-
posat a entendre’s amb partits 
“espanyolistes”. “No hi té res 
a veure, això, en una situació 
com la que es viu a Vilanova. 
L’important és el poble i les 
propostes que es facin per ti-
rar endavant. Per nosaltres no 
serà que hi hagi grans acords, 
però m’estranyaria molt que fos 
una realitat un govern d’unitat”, 

diu el regidor republicà. “Les 
millors propostes són les que 
permeten sumar més majories 
per Vilanova del Camí, nosal-
tres ho tenim molt clar”.
Mentrestant, ERC Vilanova 
continua creixent i treballant. 
“Ja hi ha un bon nombre de 
coŀlaboradors i militants que 
ens reunim sovint i treballem 
els temes. Hi ha debat, i volem 
incorporar més persones. En 
les municipals tenim molts més 
vots que en altres eleccions, i 
això vol dir que fem bona fei-
na”.



La Colla de Vilanova del Camí, 
per les terres del Vallès

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

Continuant amb el projecte 
iniciat el curs passat la Policia 
Local vilanovina i els Mossos 
d’Esquadra, han iniciat el Curs 
d’Educació Viària 2012/2013.  
Segons afirmen des de la Po-
licia Local, la informació que 
s’està facilitant és vital per la 
prevenció i reducció dels acci-
dents de trànsit a les vies pú-
bliques, ja que es dóna molta 
importància en l’educació als 
nens i nenes de com anar pels 
carrers ja sigui com a vianant, 
ciclistes, usuaris de turismes i 
fins i tot futurs conductors de 
vehicles a motor, amb l’exem-
ple de la conducció dels pares 
i mares. Durant tot aquest curs, 
en les escoles policia i mossos 
estan oferint activitats als nens 
per tal que assoleixin bons hà-
bits i actituds. El desembre, els 
agents van visitar la comunitat 
de petits de l’Escola M. Mata.
A les sessions, l’alumnat està 
coneixent de ben a prop el món 
del trànsit de la via pública, les 
normes i els senyals, les parts 
del carrer, el comportament 
com a passatgers de turisme, 
motocicleta o autobús, com 
utilitzar correctament els pas-
sos de vianants i la figura del 
policia al carrer. Segons el cap 
de la Policia Local, Marc Peña, 
l’educació vial hauria de ser 
una assignatura obligatòria a 
les escoles.

Els excursionistes, durant la sortida. Foto: J. Abad.

Sessions d’educació 
viària a les escoles 
vilanovines amb 
Policia Local i Mossos
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VILANOVA DEL CAMÍ / F. CULLERÉS

Aquest diumenge plàcid de ge-
ner, els 45 companys de la co-
lla anem a fer una caminada de 
31 quilòmetres que comencem 
a Castellar de Vallès. Comen-
cem una pujadeta al puig de la 
Creu,  on esmorzarem al peu 
del castell, ens fem la foto de 
grup. Després anem baixant, 
tenim unes boniques vistes de 
La Mola, passem per Castellar 
del Vallès, arribem al riu Ripoll i 
passem per fonts i per torrents, 
un bonic passeig amb petits 
ponts de fusta que va traves-
sant el torrent d’un cantó a l’al-
tre, gaudim dels degotalls que 
manen de les parets, amb un 
paisatge formidable que ens 
dóna una altra vista d’aquesta 
zona del Vallès poc coneguda i 

molt bonica.
Agraïm la sortida als nostres 
vocals Josep Pastor, Marta 
Cesar, Laia Pastor i  Teresa 
Pastor i Josep balada.
La propera sortida serà diu-

menge 10 de febrer a la Serra 
d’Albarells (Anoia). La sortida 
serà a les 8 h. tornem a les 14 
h. Anem amb cotxes i sortim 
del lloc habitual de quan ho 
fem amb autocar.  

VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Policia Local de Vilanova del 
Camí ha tret ferro a la possible 
vinculació d’un immoble de la 
localitat en una xarxa d’explo-
tació sexual desarticulada per 
la Policia Nacional espanyola, 
la setmana passada. Tot i que 
fonts policials reconeixen que 
el pis que es vincula a aquesta 
investigació es dedicava a la 
prostitució han desmentit que 
fos una seu estable del grup 
desarticulat per la Policia Na-
cional i que presumptament es 
dedicava a l’explotació de ciu-
tadans brasilers. 
Segons la policia vilanovina, 
el cas ja estava pràcticament 
resolt quan la Policia Nacio-
nal va investigar el pis vilano-
ví. Segons les mateixes fonts, 
mai s’havien rebut queixes ni 
s’havien registrat conflictes al 
voltant d’aquest immoble de 
Vilanova del Camí.

La Policia treu ferro 
a la vinculació d’un 
pis de Vilanova a una 
xarxa d’explotació 
sexual

La Unió Extremenya 
celebra Sant Blai 
i les Candeles
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La Unión Cultural Extremeña 
Anoia celebrarà aquest dissab-
te, en el marc de les festes de 
Sant Blai, el tradicional Con-
curs de plats cuinats. Aquest 
concurs, que cada any aplega 
més d’una trentena de parti-
cipants, està obert a tothom. 
Es podran presentar primers i 
segons plats i també postres, 
que competiran per guanyar 
un dels tres premis que l’orga-
nització ha preparat. La recep-
ció dels plats cuinats es farà de 
dos quarts de cinc a les cinc al 
local social de l’entitat.
Diumenge 3 de febrer, tindrà 
lloc la festa de Les Candeles. 
A un quart d’una està prevista 
la missa, que aquest any es 
farà a l’església d’Òdena, i que 
estarà amenitzada pel cor de 
l’entitat, El sentir de una Tierra. 
Després de la missa, la plaça 
acollirà l’actuació del grup de 
l’entitat i es repartiran dolços 
típics que ha elaborat el grup 
gastronòmic El buen yantar.

Protecció Civil de Vilanova 
compleix 30 anys
VILANOVA DEL CAMÍ / REDACCIÓ

La secció de voluntariat de 
Protecció Civil de Vilanova 
del Camí compleix enguany 
30 anys de servei al municipi. 
Des de la seva fundació i de 
protecció ciutadana al municipi 
de la mà de la Policia Local i al-
tres cossos de seguretat. Una 
tasca voluntària que requereix 
esforç i compromís sobretot 
pel que fa a la formació dels 
seus membres, avui dia molt 
ben preparats, alguns fins i tot 
capacitats per instruir cursos a 
altres persones voluntàries en 
matèries concretes. 
Aquesta setmana, el cos de vo-
luntaris ha fet públiques les da-
des sobre els serveis realitzats 
al llarg de l’any 2012, que han 
suposat un total de 1.256 ho-
res de servei al veïnat de Vila-
nova. Preventius sanitaris, vigi-
làncies forestals, emergències 
i suport a la Policia Local en di-
ferents actuacions formen part 
d’aquest conjunt d’actuacions 
que de manera altruista pres-
ta aquest grup de voluntariat. 
Segons Antonio Rodríguez, 
cap d’intervenció del cos, ac-

tualment la tasca de Protecció 
Civil està ben reconeguda per 
l’Ajuntament vilanoví, del qual 
depenen directament, però en-
cara hi ha moltes persones que 
desconeixen la funció del cos, 
perquè és visible, afortunada-
ment, la majoria de vegades en 
circumstàncies concretes com 
per exemple, els dispositius 
al carrer en casos d’esdeve-
niments i fires, per ordenar la 
circulació de vehicles o perso-
nes. Però són diversos els ser-
veis que realitzen de suport als 
cossos d’emergència i espe-
cífics en cada cas, convertint 
als seus membres en auxiliars 
temporals d’aquests cossos. 
Protecció Civil ja disposa d’un 
desfibril·lador dins el Vehicle 
d’Intervenció Ràpida de què 
disposen. A més, els deu vo-
luntaris de l’associació estan 
formats en temes sanitaris per 
poder fer servir el DEA. Fins i 
tot l’entitat compta amb dos 
instructors de suport vital bàsic 
amb titulació per poder fer cur-
sos i formar a altres persones. 
Per a més informació o per fer-
se voluntari de Protecció Civil, 
truqueu al 699 437 708.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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



La Pobla, a punt per a la Fira de la Candelera
LA POBLA DE CLAR. / REDACCIÓ

La Pobla de Claramunt viu-
rà, aquest cap de setmana, 
una nova edició de la Fira de 
la Candelera. El diumenge 3 
tindrà lloc una de les activitats 
que tenen més ressò d’aques-
ta festivitat, el mercat de pro-
ductes artesanals i d’alimenta-
ció, i el dissabte 2, festa local, 
es farà una missa solemne, 
l’actuació de la Schola Canto-
rum d’Igualada i la inauguració 
de l’exposició col·lectiva de 
pintors i pintores poblatans. 
Totes aquestes propostes s’or-
ganitzen des de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament.
El diumenge, de les 9 del matí 
a les 2 del migdia, els racons 
del nucli antic del poble es con-
vertiran en una fira d’artesania, 
oficis i mercat d’alimentació. 
Els visitants podran passejar i 
descobrir les parades de pro-
ductes artesanals, amb em-
botits, formatges, coques, jo-
guines de fusta, encens, etc. i 
d’oficis, com un ferrer, un bufa-
dor de vidre, que és una nove-
tat d’enguany, o un elaborador 
d’espelmes de cera d’abella 
amb canyes de riu. 
A més de donar una volta pel 
mercat, el públic podrà parti-

Fira de la Candelera a la Pobla.

Milloren a Jorba 
l’accés nord al nucli 
de Sant Genís
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JORBA / REDACCIÓ

A l’entrada des del nord al nu-
cli de Sant Genís a Jorba, es 
van produir unes esquerdes i 
enfonsaments del ferm, que es 
van accentuar al llarg del pas-
sat any 2012. Això va compor-
tar l’actuació municipal, amb 
l’adjudicació d’unes obres de 
reparació. En el mateix procés 
d’execució d’aquestes obres 
es va acabar de materialitzar 
l’esllavissament en uns dos 
metres d’amplada i tres metres 
de longitud, caient les terres 
sobre la rasa de fonamentació 
que s’havia fet per reparar el 
mur. 
Finalment l’actuació que s’hi 
va fer, va consistir en la con-
tenció de les terres preveient 
sortides d’aigua per extreure 
la recollida de les aigües de 
l’interior del mur a través d’un 
correcte drenatge del terreny 
amb graves, protegides amb 
geotèxtil. La reposició del pa-
viment es va fer amb formigó 
previ tall de l’asfalt existent per 
a un correcte trobament entre 
els dos materials. L’actuació 
la va executar Excavacions 
Gassó SL amb un pressupost 
total de 29.778,70 euros, fi-
nançats amb subvenció del 
90% aprovada, però no paga-
da a l’ajuntament, per part del 
Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya en el 
marc del PUOSC 2011. 

cipar en un taller de bombo-
lles gegants i en un altre de tir 
amb arc, que són una novetat 
d’aquesta edició. També tro-
baran el racó de la Vella Can-
delera que, a l’entorn d’una 
foguera, explicarà les tradici-
ons relacionades amb aques-
ta festivitat, i podran comprar 
bunyols. A més d’aquestes ac-
tivitats, a la 1 del migdia, a la 
plaça de l’Ajuntament, hi haurà 
una ballada de sardanes, que 

organitzarà l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran.

Cinc anys de fira 
al nucli antic
Ja és el cinquè any que el nucli 
antic de la Pobla acull aquest 
mercat i el nombre de públic 
ha anat creixent en cada edi-
ció. La iniciativa l’organitzen, 
conjuntament, la regidoria de 
Cultura i l’empresa Mapamundi 
Produccions. La Candelera és 

una festa dedicada a la Mare 
de Déu de la Llet, patrona de 
la Pobla, invocada perquè aug-
menti el cabal de la llet a les 
dones.
A més d’aquesta activitat, el 
dia abans, el dissabte 2 de fe-
brer, a les 12 del migdia, a l’es-
glésia de Santa Maria s’oficia-
rà una missa solemne cantada 
per la coral Schola Cantorum 
d’Igualada i es farà la benedic-
ció de candeles. Tot seguit, la 
formació coral oferirà un breu 
concert.
A 2/4 de 2 del migdia, a la 
Salsa Municipal d’Exposici-
ons, s’inaugurarà una mostra 
col·lectiva de pintors i pintores 
poblatans, que ja és tradicional 
en la programació d’aquesta 
festivitat. Enguany exposaran 
els seus quadres vuit artistes: 
Pepita Vilamajó, Encarna Mo-
reno, Maria Simona Fratila, 
Xus Luna, Clara Luque, Fran-
cesc Surroca, Miquel Bou i 
Xavier Muñoz. La col·lecció 
pictòrica es podrà visitar fins al 
diumenge 17 de febrer, i l’ho-
rari d’obertura serà de dilluns 
a dissabte, de 2/4 de 6 de la 
tarda a 2/4 de 8 del vespre, i 
els diumenges, de les 12 a les 
2 del migdia.

 Demà dissabte, 6a Marató de Sang a Montbui
MONTBUI / REDACCIÓ

En plena Setmana de la Soli-
daritat, dissabte es celebra a 
Montbui la sisena Marató de 
Sang. Aquesta Marató té com 
a lema l’expressió “Una gota, 
una vida” i es celebrarà du-
rant tota la jornada de dissabte 
(entre les 10 i les 22 hores) al 
Centre Cívic i Cultural La Viní-
cola. L’acte de presentació de 
la 6a Marató de Sang va realit-
zar-se dilluns a l’ajuntament de 
Montbui. 
L’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero va introduir l’acte tot re-
cordant “el tarannà solidari de 
la gent de Montbui. La solida-
ritat és un valor, i en aquesta 
Setmana de la Solidaritat res 
millor que donar sang”.
De la seva banda el promo-
tor del Banc de Sang i Teixits 
a la Catalunya Central Khaled 
Katib va insistir que enguany 
l’objectiu és intentar arribar a 
les 300 donacions. Katib va fer 
“una crida a la gent jove de la 
conurbació” i també “als habi-
tuals donants”. El promotor del 
Banc de Sang i Teixits va voler 
“donar les gràcies a les enti-
tats, establiments i persones 
de Montbui i rodalies que col-
laboren amb aquesta Marató”.
De la seva banda Antoni Mi-

randa va recordar que “donar 
sang salva vides” i també va 
explicar un alegat en favor dels 
donants. Com va dir Miranda, 
“és molt important ser altruis-
tes. Un dia nosaltres mateixos 
o algú de la nostra família pot 
necessitar aquesta sang”.
La jornada d’acapte compta-
rà amb un seguit d’activitats 
paral·leles, que busquen atrau-
re el màxim de persones de 
Montbui i de l’Anoia a l’entorn 
d’aquesta activitat. Les activi-
tats començaran a les 10 amb 
l’acte inaugural. Durant tota la 
jornada hi haurà inflables per 
a la mainada i durant el matí 
un taller infantil organitzat pels 
Bombers de la Generalitat 
“Fes-te bomber a la Marató”. 
Entre les 10.30 i les 13.30 ho-
res es podran degustar dolços 
magrebins i visitar un taller de 
henna (a càrrec de la comu-
nitat marroquina de Montbui); 
també hi haurà un taller de 
maquillatge (a càrrec d’Ana 
Serrano i Sílvia Zambrano). 
Tammateix es farà un taller de 
globoflèxia a càrrec de Sara 
Bergantiño i també un taller de 
manualitats (amb “Artesanas 
con corazón”).
També durant el matí tindrà 
lloc una exhibició de gimnàs-

tica rítimica, a càrrec del Club 
de Gimnàstica G. Lorca. Tam-
mateix hi haurà suc de taron-
ja i regals per a la mainada a 
càrrec de McDonald’s Igualada 
i una exhibició d’aerobic (a càr-
rec del grup de Mont-aQua). 
També hi haurà una Degusta-
ció de Migas –a càrrec de la 
Comissió de Festes del Nucli 
Urbà, la qual serà gratuïta per 
als donants (3 euros per als no 
donants). També al migdia es 
faran passejades amb ruc (a 
càrrec de la ramaderia JJB). 
No hi faltarà una actuació de 
ball marroquí (organitzada per 
la comunitat marroquina de 
Montbui). A les 12 del migdia 
començaran balls flamencs 
amb Cristina Morente, “La Ta-
cona”, amb mares i alumnes 
de l’Institut Montbui, l’Escola 

Antoni Gaudí i l’Escola Garcia 
Lorca.
Entre les 12.45 i les 13.30 ho-
res es farà una actuació de 
Cant Coral, a càrrec de la Co-
ral d’IMontbui. 
Ja a la tarda, entre les 17.00 
i les 17.45 hores, es farà una 
actuació de Bollywood amb Sil-
via Bautista i flamenc amb “El 
Taranto” (Sweet India).
Entre les 17.45 i les 18.00 ho-
res es durà a terme una actu-
ació de hip-hop, a càrrec de 
Gaudí Dance i Exhibició Break 
Dance. També a la tarda tin-
dran lloc diferents actuacions 
musicals de Laia Esquinas, 
Jéssica Fernández i Alba Pé-
rez. I a partir de les set de la 
tarda hi haurà música a càrrec 
dels DJ’s de la Discoteca Fee-
ling Club. 

Presentació, dilluns, de la marató de donació de sang. Xerrades de la 
Setmana de la 
Solidaritat a Montbui
MONTBUI / REDACCIÓ

Fins el 8 de febrer s’estan 
celebrant els actes de la 5a 
Setmana de la Solidaritat. En-
guany les activitats estan molt 
centrades a difondre temes im-
portants que afecten a les rela-
cions de poder internacional, la 
pobresa i la cooperació.
Les xerrades han anat a càr-
rec del llicenciat en història i 
docent investigador de la UOC 
Marc Gil Garrusta, qui ha par-
lat de les “Relacions de poder 
internacional i pobresa: una 
aproximació a les causes”, i 
sobre els conflictes internaci-
onals i sobre el paper de les 
institucions per gestionar les 
relacions de poder. 



L’Ecofira d’Òdena s’estrena amb èxit
ÒDENA / REDACCIÓ

Òdena ha celebrat aquest diu-
menge, 27 de gener, la primera 
fira de productes ecològics i de 
la sostenibilitat en el marc de la 
Fira de Sant Sebastià. Durant 
tot el matí milers de persones 
van poder gaudir de l’exposició 
i venda de productes i serveis 
relacionats amb el medi ambi-
ent, però també de les ponèn-
cies, tallers i activitats que es 
van dur a terme.

50 estands d’arreu 
del país
En aquesta primera edició hi 
han estat present  50 estands 
on exposaven 55 empre-
ses d’arreu de Catalunya, 10 
d’elles de l’Anoia i 7 del muni-
cipi odenenc. L’oferta ha estat 
molt variada. S’hi podien trobar 
diferents sectors, com el de 
l’alimentació, l’arquitectònic, la 
jardineria, l’automoció, la deco-
ració, la bellesa,...
També, a banda de la fira 
comercial, es van realitzar 
diferents ponències sobre 
compostatge, bioconstrucció, 
ecoarquitectura, horticultura... 
Totes elles van tenir un bona 
acollida i van ser seguides 
tant per professionals com per 
aficionats i ciutadans del món 
de la sostenibilitat i l’ecologia. 
L’Ajuntament també va progra-
mar un ampli ventall de tallers 
per a infants sobre reciclatge, 
com el Recicl’Art, o un espec-

Algunes imatges de l’Ecofira i la Fira de Sant Sebastià, de diumenge passat, a Òdena.

Els Mossos detenen 
el propietari d’un bar 
de Montbui per un 
delicte contra la 
salut pública

Al bar hi havia 
drogues i es feia 
streptease davant 
menors d’edat
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MONTBUI / REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra junt 
amb la Policia Local de San-
ta Margarida de Montbui van 
detenir el 19 de gener a Santa 
Margarida de Montbui, Daniel 
HT, de 30 anys, nacionalitat 
espanyola i veí de Vilanova del 
Camí, com a presumpte autor 
d’un delicte contra la salut pú-
blica.
Arran de les queixes i denúnci-
es veïnals per sorolls i consum 
de substàncies estupefaents 
en un bar, situat al carrer Sant 
Jaume de la població de San-
ta Margarida de Montbui, el 
passat 18 de gener, cap a les 
23.45h aproximadament, es va 
realitzar un dispositiu de pro-
tecció de la seguretat ciutada-
na a l’interior del local.

El dispositiu el van formar 
agents de diferents unitats del 
cos de Mossos d’Esquadra 
(seguretat ciutadana, unitat re-
gional de recursos operatius, 
unitat regional de policia admi-
nistrativa) junt amb efectius de 
la Policia Local de Santa Mar-
garida de Montbui.
En la inspecció del local es van 
realitzar les següents accions:
- Es van identificar 39 perso-
nes.
 - Es van denunciar 9 persones 
per tinença de substàncies es-
tupefaents.
- Es va aixecar una acta ad-
ministrativa del local per: no 
presentar llicència, no presen-
tar assegurança, no presentar 
fulls de reclamació, no dispo-
sar de la retolació informativa 
obligatòria i per realitzar un 
espectacle de striptease da-
vant la presència de 3 menors 
d’edat.
En diferents estances del lo-
cal es van intervenir diverses 
dosis de marihuana, speed, 
cocaïna, així com una bàscula 
de precisió. A més, al propietari 
del bar, Daniel HT se li van tro-
bar en una butxaca, uns 1000 
euros amb bitllets de diversos 
imports i monedes. Tot apunta, 
que el detingut aprofitava l’es-
tabliment per distribuir subs-
tàncies estupefaents entre els 
clients. El detingut, amb ante-
cedents, va passar el 19 de ge-
ner a disposició de jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàrdia 
d’Igualada, qui va decretar la 
seva llibertat amb càrrecs.

tacle de circ que també tracta-
va el tema.
El tret de sortida a la Fira el 
va donar l’esmorzar  que cada 
any s’organitza en la tradicio-
nal Fira Sant Sebastià, en la 
qual s’emmarca l’Ecofira i que 
aquest any va comptar amb 
productes ecològics. Hi van 
participar prop de 500 perso-
nes. Però la fira de Sant Se-
bastià també va oferir altres 
activitats esportives, culturals 
i lúdiques a destacar, com el 
Xè aplec de la sardana i la XXa 
Cursa popular d’Òdena.

En aquesta primera edició 
tampoc hi van voler faltar el 
Diputat de Comerç i Esports 
de la Diputació de Barcelona, 
Jordi Subirana, la Diputada al 
Parlament de Catalunya, Alba 
Vergès, el responsable de Se-
guiment de Relacions amb el 
Territori de la Generalitat de 
Catalunya, Joan Raventós, el 
president del Consell Comar-
cal de l’Anoia, Xavier Boquete, 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells i l’alcalde de La Torre de 
Claramunt, Jaume Riba. 
L’Ajuntament d’Òdena i en re-

presentació el regidor de Medi 
Ambient, Joan Xavier Gabarró, 
ha mostrat la seva satisfacció 
per la bona acollida d’aquesta 
primera edició i ha assegurat 
que “aquesta iniciativa ha co-
bert els objectius que ens mar-
càvem: donar un tomb a la Fira 
de Sant Sebastià convertint-la 
en una fira d’àmbit comarcal i 
català, sensibilitzar la ciutada-
nia sobre la necessitat de te-
nir cura del medi ambient, ser 
punt de trobada entre professi-
onals dels sector i fomentar els 
productes ecològics”.



25 cavalls van participar a la Festa 
dels Tres Tombs de Piera
PIERA / REDACCIÓ

El passat diumenge la Festa 
dels Tres Tombs va comptar 
amb la participació de cavalls, 
genets i carretes d’hípiques i 
particulars de Piera i els pobles 
veïns. 
El diumenge 27, Piera va aco·
llir la 7a edició de la Festa dels 
Tres Tombs, una festa popular 
recuperada gràcies als Amics 
de Sant Antoni. La jornada va 
engegar a les 10 del matí amb 
un esmorzar popular de pa tor·
rat amb tomàquet i botifarra al 
Gall Mullat, punt en què també 
es van anar concentrant els 
cavalls, carretes i genets par·
ticipants.
A les 12 del migdia van co·
mençar els Tres Tombs, que 
enguany van comptar amb un 
total de 5 carrets, 25 cavalls 
i genets de les hípiques La 
Lluna (Bedorc), Magí Mateu 
(Piera), Aidina Park (La Torre 
de Claramunt), de Masquefa, 
El Maset, Cabrera i Bosc de 
l’Àliga i carrets de l’hípica Magí 
Mateu, Merxa Xollo (portant 
Sant Antoni i les pubilletes) i de 
Masquefa i El Maset.
La benedicció final per als qui 
van voler beneir els animals 
domèstics la va fer l’aspirant a 
diaca dels Hostalets de Piero·
la, Pere Pujol Pons, des d’un 
espai al carrer Piereta.
Finalment, cal afegir que com 
a novetat d’aquest any s’ha for·

El passat diumenge, Festa dels Tres Tombs organitzada pels Amics de Sant Antoni.

Engega el projecte 
Tocatta
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mat un grup de col·laboradors 
que s’han sumat als Amics de 
Sant Antoni, per tal d’ajudar 
a mantenir aquesta tradició 
cada cop més arrelada i amb 
molta acceptació popular. Des 

d’aquestes línies volem fer 
arribar un agraïment molt es·
pecial als organitzadors i col·
laboradors, que amb la seva 
tasca fan possible any rere any 
aquesta festa.

240 donants a la Marató 
de Sang de Piera
PIERA / REDACCIÓ

La Marató de la Sang de Piera 
va aconseguir 240 donacions 
durant la jornada de dissabte, 
que es va complementar amb 
activitats lúdiques i actuacions. 
Dues-centes quaranta perso·
nes es van acostar a la Nau de 
Cal Sanahuja per donar sang 
durant la Marató celebrada a 
Piera el passat dissabte 26 de 
gener, de 10 del matí a 10 del 
vespre. D’aquestes 240 dona·
cions, 217 es van fer efectives 
i la resta, 23 en total, van ser 
oferiments de persones que en 
aquell moment no varen poder 
donar sang. Cal ressaltar les 
34 persones que no havien do·
nat mai sang i que es van ini·
ciar en la donació en aquesta 

Marató.
Aquesta campanya ha fet 
augmentar els baixos índexs 
de sang existents al Banc de 
Sang i Teixits. Serveixi aquesta 
nota de premsa com a comuni·
cat del Banc de Sang i Teixits, 
l’Ajuntament de Piera i l’As·
sociació de Donants de Sang 
de l’Anoia, per agrair i felicitar 
a tots els participants i col·
laboradors en la jornada. Des 
de la regidoria de Salut també 
es vol agrair molt especialment 
el suport i la col·laboració de 
les entitats pierenques, orga·
nitzant activitats per amenitzar 
l’acte o actualitzant els mar·
cadors, i als establiments que 
van aportar aliments.

240 participants a la Marató de la Sang a Piera del passat dissabte.

Arriba la festa de St. Nicasi a 
Sant Jaume Sesoliveres

PIERA / REDACCIÓ

El primer cap de setmana de 
febrer és la festa major d’hi·
vern a Sant Jaume Sesolive·
res, amb activitats lúdiques i 
religioses:
Divendres 1
22h Cinema: Bienvenidos al 
norte, al local social
24 h Música amb DJ Devotion
Dissabte 2
11h Excursió circular als vol·
tants de Sant Jaume (sortida 
des del local social)
15h Grup paral·lel intervenci·
ons en la natura (pl. del Padró)
17h Jocs Diba i rocòdrom, al 
local social
18h Berenar popular de coca 
amb xocolata
19h Teatre: Vídua d’un viu?
Exposició: “Natures” de l’artista 
local Guillem Mora Pons

Mostra d’art floral
Exposició: Selecció del logo·
tip de l’Associació de Veïns de 
Sant Jaume
Diumenge 3
12h Missa solemne i renova·
ció del vot de poble, amb mo·
tiu dels 25 anys de l’ordenació 
de Francesc X. Escolà com a 
diaca
Seguidament, benedicció del 
rellotge de l’església i processó 
amb Sant Nicasi pels carrers 
del poble
12h Fira d’artesania
13.30h Improvisació de dansa 
contemporània i demostració 
de capoeira, amb l’Associació 
de Capoeira de Barcelona
17h Jocs Diba i rocòdrom, al 
local social
19h Ball, amb el grup Almas 
gemelas i refrigeri de comiat.

Aquest cap de setmana, Festa de Sant Nicasi a Sant Jaume Sesoliveres.

La biblioteca amplia l’horari

PIERA / REDACCIÓ

La Biblioteca de Piera amplia 
l’horari d’obertura amb 4 ho·
res més de servei a la setma·
na, amb l’objectiu de millorar 
l’accés a la cultura i cobrir les 
necessitats formatives i infor·
matives dels usuaris. 
La Biblioteca de Piera  ofereix 
als seus usuaris 4 hores més 
de servei a la setmana en ho·
rari de matí  (els dimarts de 10 

a 14h), que se sumen a les que 
ja ofereix els dijous des de la 
seva inauguració ara fa més 
de 13 anys. Aquesta ampliació 
horària, vigent des del passat 
dilluns 14 de gener, dóna res·
posta a les reiterades peticions 
dels usuaris d’aquest espai 
públic municipal que durant 
els últims temps han demanat 
una millora en les prestacions 
horàries.
L’objectiu d’aquesta mesura 
respon a la voluntat de garan·
tir i millorar l’accés als serveis 
públics municipals, en especi·
al l’accés a la cultura, per així 
donar resposta i cobrir més 
àmpliament les necessitats for·
matives i informatives de la po·
blació de la vila, alhora que es 
facilita l’apropament de nous 
públics a la Biblioteca.
El nou horari és:
Dilluns, dimecres i divendres, 
de 15.30 a 20.30 hores
Dimarts i dijous, de 10 a 14 ho·
res i de 15.30 a 20.30 hores
Dissabtes, de 10 a 14 hores

El passat 21 de gener va co·
mençar el nou Projecte «To·
catta» de col·laboració entre 
l’Aula Municipal de Música i les 
escoles de primària de Piera. 
El primer centre escolar on 
s’ha començat a desenvolupar 
el projecte ha estat l’escola les 
Flandes i enguany els alumnes 
que fan aquest treball són els 
de 5è de primària. Cada alum·
ne ha buscat un instrument del 
seu entorn més immediat, que 
juntament amb els del banc 
d’instruments de l’Aula formen 
un gran conjunt instrumental.
D’altra banda, el professorat 
de l’Aula prepara uns patrons 
rítmics que cada alumne treba·
lla a la classe de música. Pos·
teriorment, aquests patrons es 
treballen amb els professors i 
culminen en un concert final.
La cançó escollida ha estat el 
tema principal de la pel·lícula 
El último Mohicano, que els 
joves han treballat durant dues 
setmanes i que interpretaran 
en el concert final.



L’Ajuntament dels Hostalets aprova 
el pressupost del 2013
ELS HOSTALETS DE P. / REDACCIÓ

En el Ple extraordinari celebrat 
el passat divendres, l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola 
va aprovar definitivament els 
pressupostos per aquest any. 
Una previsió econòmica que, 
en general, i segons que ha 
donat a conèixer el govern 
municipal, “dóna resposta a la 
situació actual de crisi econò-
mica i, sobretot, redreça la si-
tuació econòmica del municipi 
provocada, bàsicament, per la 
davallada d’ingressos proce-
dents de l’abocador i l’Ecoparc 
de Can Mata, que continuen 
sent una font d’ingressos es-
pecial per al municipi”. 
Els pressupostos preveuen 
una reducció de les despeses 
per a l’any 2013 del 10,63%, 
passant de 4.528.850€, l’any 
anterior, a 4.047.085€. Per 
altra banda, els ingressos tam-
bé es reduiran en un 3,50%, 
amb una estimació que els 
4.528.850€ del 2012 siguin 
de 4.370.400€. La previsió 
d’inversions estan valorades 
en 519.000€. Les taxes muni-
cipals augmentaran un 5,97% 
de mitjana. 
Els pressupostos estan disse-
nyats “per reduir despeses allà 
on és necessari. Racionalitzen 
els costos com poden ser les 
àrees d’urbanisme, amb una 
reducció del 36,97%, l’àrea 
de festes populars, amb una 

Ajuntament dels Hostalets

24
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
1 de febrer de 2013 Comarca

Anoia Sud  

reducció del 22,36%  o en es-
ports, amb una reducció del 
27,65%. Al mateix temps es 
pretén assegurar els serveis 
als ciutadans i famílies més 
sensibles a l’impacte de la crisi 
econòmica. D’aquesta mane-
ra el pressupost de l’Àrea de 
Serveis Socials augmenta un 
21,31%”. Els pressupostos de 
l’any 2013 també comporten 
una reducció del 3,63% en 
els costos de regidors i grups 
municipals, a la vegada que 
contemplen les resolucions ju-
dicials contra l’Ajuntament per 
valor de 25.000€ en danys pa-
trimonials a causa d’uns focs 
artificials, l’any 2010, i el pa-
gament de més de 68.000€ a 
l’Ecoparc, fruit del conveni sig-
nat per l’anterior govern. 
L’aprovació inicial va ser apro-
vada per sis vots a favor (PSC 
i MCH) i tres en contra (ERC i 

CiU).

Primera victòria del Club 
Escacs Casal Català 
El diumenge es va viure una 
jornada plàcida a la sala del bi-
llar del Casal Català. En poca 
estona l’equip hostaletenc ja 
s’havia posat 3-0 en el marca-
dor, fet que presagiava, la pri-
mera victòria en el Campionat 
de Catalunya per equips. Era 
la segona jornada, primera a 
casa, aquest cop contra el Na-
varcles. 
Els primers punts  se’ls van en-
dur en Xavi Casals, que debu-
tava al cinquè taulell, i que no 
va tenir pietat d’un altre debu-
tant en l’equip rival- seguits del 
‘profe’ Miguel Ángel Ballester, 
que va saber forçar un final de 
torres i alfil amb peó de més; 
i al poc temps, d’en Manuel 
Ortega, que un atac demolidor 
en l’enroc del rival li va valer 
el punt. L’Oriol Casals, que 
també debutava en l’equip, va 
obtenir unes taules agredolces 
ja que tenia la partida molt ben 
encarrilada des del comença-
ment però un seguit de juga-
des fluixes van donar vida a 
un rival que es veia perdut. En 
aquell moment el matx ja esta-
va guanyat (3,5-1,5 a falta de 
dues partides), i només queda-
va en Samuel Pérez, que tam-
bé debutava, i en Joan Vilella, 
una assegurança de vida al 
segon taulell. En Samuel tenia 
una bona posició però una er-
rada li va fer perdre la partida. 
En Joan va parar una trampa al 
seu rival en un final molt igua-
lat en què guanyava de peó 
però que, segons la posició i 
el diferent color dels alfils, feia 
presagiar unes taules. El rival 
va caure en aquesta trampa i 
els hostalatencs es van poder 
apuntar el punt. 
El resultat final va ser de 4,5 
a 1,5 i l’alineació presentada 
per l’equip hostalatenc va ser 
Miguel Ángel Ballester, Joan 
Vilella, Oriol Casals, Manuel 
Ortega, Xavi Casals i Samuel 
Pérez.  

L’esplai Giravolt de Masquefa 
va celebrar el seu 17è aniversari
MASQUEFA / REDACCIÓ

El Centre d’Esplai Giravolt va 
celebrar el 12 de gener el seu 
dissetè aniversari. I ho va fer 
amb una jornada molt especi-
al, plena d’activitats divertides, 
i acompanyat de les famílies.
La festa es va estrenar amb 
una gimcana. Les famílies, 
dividides en diferents grups, 
van haver de recórrer el poble 
d’una punta a l’altra per in-
tentar superar les proves que 
se’ls plantejaven: fer una can-
çó amb coreografia, aconse-
guir una truita, fer-se amb una 
targeta d’un establiment amb 
la signatura d’un treballador, 
llançar la sabata per sobre del 
cap com més lluny millor, tro-
bar un grup de cinc persones 
i fer-s’hi una foto, convèncer 
una persona perquè expliqu-
és una anècdota, fer un castell 

Festa de l’esplai Giravolt.

humà i fotografiar-se davant 
del CRARC, el Centre de Re-
cuperació d’Amfibis i Rèptils de 
Catalunya.
Després de tanta activitat, el 
centenar llarg de participants 
va agafar forces amb els ma-
carrons, les amanides i les 
coques que, ja des de primera 
hora, havia preparat un altre 
grup de pares, mares i moni-
tors.
I després del dinar va arribar 
la sorpresa: l’equip de moni-
tors va explicar la història de 
les tortugues de l’esplai i va 
presentar les noves tortugues 
que l’entitat té apadrinades, el 
Closquet i la Turtuflaw.
La festa d’aniversari es va tan-
car a la tarda amb un espec-
tacle infantil obert a tothom. 
La música de Noé Rivas va fer 
ballar els assistents.

Cicle a Masquefa de xerrades 
per a famílies amb infants 
MASQUEFA / REDACCIÓ

L’Ajuntament de Masquefa i 
la Diputació de Barcelona han 
organitzat per al mes de febrer 
un cicle gratuït de tres xerra-
des formatives adreçades a 
famílies amb infants de 0 a 3 
anys. La iniciativa, que s’em-
marca en el Projecte Educatiu 
de Vila (PEV), pretén oferir als 
pares i mares eines i recursos 
de suport en la criança i educa-
ció dels seus fills i filles.
Totes tres xerrades aniran a 
càrrec de l’Associació per a 
la salut familiar i comunitària 
a Catalunya, i tindran lloc els 
tres primers dimarts de febrer 
a l’Escola Bressol Municipal La 
Baldufa, de 5 a 2/4 de 7 de la 
tarda.
El 5 de febrer es farà la pri-
mera sessió, titulada ‘T’estimo 
tant que no puc viure sense tu! 
Aprendre a estimar ajudant a 
créixer’. S’hi tractarà com les 
pors dels pares influeixen en 
el desenvolupament dels fills i 
poden arribar a condicionar-lo, 

limitant el seu creixement sen-
se facilitar-li l’autonomia.
El 12 de febrer tindrà lloc la se-
gona xerrada, que portarà per 
títol ‘Rebequeries infantils: pla 
d’emergència’. Proporcionarà 
als assistents alguns consells 
per ensenyar els infants a ac-
ceptar que no es pot tenir tot, 
i també que els plors i les re-
bequeries no són una manera 
d’aconseguir les coses.
Finalment, el 19 de febrer es 
farà la tercera sessió, ‘Ha ar-
ribat un germanet: aprendre a 
controlar la gelosia’. S’hi abor-
darà l’aparició de la gelosia 
quan arriba un germà i el fill 
fins aleshores únic deixa de 
tenir en exclusiva l’atenció dels 
pares.
Les persones interessades es 
poden apuntar al cicle de xer-
rades enviant un correu elec-
trònic a espaifamilia@masque-
fa.net o trucant al 93 772 50 
30. Cal que indiquin les perso-
nes que hi assistiran.  

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
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VÀLID DURANT TOT EL 2013



Obertes les inscripcions 
per al Carnaval de Masquefa
MASQUEFA/ REDACCIÓ

Fins al 12 de febrer es podran 
fer les inscripcions per partici-
par en la rua de Carnaval, una 
de les festes més multitudinà-
ries de les que se celebren a 
Masquefa. Les inscripcions 
són gratuïtes i es poden forma-
litzar de diverses maneres:
-A l’Ajuntament (C/ Major, 93) 
personalment o per telèfon (93 
772 50 30 – Extensió 3106), de 
dilluns a divendres al matí.
-Al Casal de Joves (Recinte 
Rogelio Rojo –Avinguda Santa 
Clara s/n) personalment o per 
telèfon (93 772 85 21), els di-
marts, dimecres i dijous de 17h 
a 20h.
-Enviant un correu electrònic a 
rojo.jove@hotmail.es
Categories i premis
Per fomentar la participació 
en la rua els organitzadors -la 
regidoria de Joventut de l’Ajun-
tament- ha establert dues ca-

Un dels punts de recollida.

Diumenge, la festa 
de Sant Antoni, 
amb els cavalls i 
carruatges, arriba a 
la Llacuna
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Els Amics de St. Martí 
de Tous celebren 
diumenge la seva 
assemblea

ST. MARTÍ TOUS / REDACCIÓ

L’Associació Amics de Sant 
Martí de Tous, celebra el pro-
per dia 3 de febrer l’Assemblea 
General Ordinària. L’hora serà 
a les 11:45h del matí en prime-
ra convocatòria i a les 12.15h 
en segona al Local dels Amics 
de Tous, carrer Escoles, 15 de 
Sant Martí de Tous. 
L’ordre del dia inclou la presen-
tació de la memòria d’activitats 
del 2012, les programades pel 
2013, l’aprovació dels comp-
tes del 2012 i presentació del 
pressupost del 2013, i precs i 
preguntes.tegories: comparses de més 

de 20 integrants i comparses 
de menys de 20 integrants. En 
cada categoria hi haurà dos 
premis: un primer de 150 euros 
i un segon de 100 euros.
Els guanyadors els elegirà un 
jurat integrat per un represen-
tant de cada comparsa. Cada 
membre del jurat avaluarà to-

tes les comparses, a excepció 
de la que representa.
Carnestoltes la vol fer grossa
La rua serà l’activitat central de 
la festa de Carnaval, que tindrà 
lloc el dissabte 16 de febrer. 
Aquell dia el rei de la disbauxa, 
Carnestoltes, tornarà a Mas-
quefa per posar la vila cap per 
avall i ajudar-nos a oblidar els 
disgustos que ens dóna la cri-
si. Com diu el lema de la festa, 
“Per Carnaval tot s’hi val”.
La rua sortirà de l’avinguda 
de la Línia a les 6 de la tarda 
i acabarà el seu recorregut a 
la Sala Polivalent. La Fàbrica 
acollirà aleshores una festa de 
tarda en què s’anunciaran les 
comparses guanyadores i es 
lliuraran els premis.
Però Carnestoltes mai no en té 
prou. I per això ens ha preparat 
una segona festa de disfres-
ses, també a la Rojo, que co-
mençarà al punt de la mitjanit.
L’Ajuntament també anima els 

comerços a decorar els seus 
aparadors i establiments per 
Carnaval.

CARNAVAL 2013 
Dissabte 16 de febrer
17.00h: recollida de números 
dels dorsals de les comparses 
al punt d’informació de l’avin-
guda de la Línia
17.30h: concentració de com-
parses i carrosses a l’avinguda 
de la Línia
18.00h: sortida de la rua de 
Carnaval. (Recorregut: avin-
guda de la Línia – Carrer Sant 
Antoni fins a l’Ajuntament – 
Carrer Major – Carrer Sant 
Pere – Carrer Crehueta – Car-
rer Santa Clara fins al Recinte 
Rogelio Rojo)
19.30h: festa de tarda a la Sala 
Polivalent (Recinte Rogelio 
Rojo)
24.00h: festa de disfresses a la 
Sala Polivalent (Recinte Roge-
lio Rojo).

Masquefa habilita dos punts de 
recollida de les restes de poda
MASQUEFA/ REDACCIÓ

Coincidint amb l’inici de la tem-
porada de poda, l’Ajuntament 
ha tornat a habilitar dues zones 
perquè s’hi puguin dipositar les 
restes vegetals i de jardineria. 
Es tracta dels dos punts que ja 
es van condicionar l’any pas-
sat: una esplanada situada al 
Maset i una altra que es troba 
davant del Turó del Met, entre 
el nucli urbà de Masquefa i 
Can Parellada.

Crida al Civisme
El Consistori fa una crida al ci-
visme i recorda que en aquests 
espais només s’hi poden dipo-
sitar restes de la poda i no cap 
altre tipus de deixalles. Una 
empresa especialitzada s’en-
carrega periòdicament de reti-
rar i triturar les restes vegetals 
i de jardineria que hi deixen els 
veïns per portar-les a la plan-
ta de compostatge de Jorba. 
Allà són transformades en 
compost, un adob orgànic que 
s’utilitza per a l’agricultura i la 
jardineria.
Aquest sistema de recollida 
de les deixalles de la poda ja 
es va posar en marxa l’any 
passat per substituir l’anterior 
sistema de contenidors, ja que 
algunes persones en feien un 
mal ús i hi dipositaven altres 
residus com runes, matalassos 
o mobles i electrodomèstics 
vells. La presència de residus 

impropis comportava un greu 
impacte per al medi ambient, ja 
que aleshores els contenidors 
no es podien dur a la planta 
de compostatge per tractar les 
restes de la poda i fer-ne com-
post, sinó que s’havien de por-
tar directament a l’abocador. 
A més de l’impacte ambiental, 
això significava també un greu 
perjudici econòmic per a l’Ajun-
tament i, en definitiva, per a les 
butxaques de tots els vilatans.
Bonificacions en la factura de 
les escombraries per usar la 
deixalleria
Les quantitats grans de restes 
de la poda també es poden 
portar directament a la deixa-
lleria municipal, situada al polí-
gon (C/ La Pedrosa, 30).

Bonificacions 
L’Ajuntament recorda que les 
persones que utilitzin la dei-
xalleria tant per a la poda com 
per a la resta de residus que 
s’hi accepten tenen dret a bo-
nificacions en la factura de les 
escombraries. Les qui utilitzin 
aquest equipament entre 8 i 14 
vegades l’any pagaran un 5% 
menys d’escombraries l’any 
que ve, i les que l’usin 15 ve-
gades o més gaudiran d’una 
rebaixa del 10%.
La mateixa deixalleria facilita 
als usuaris un carnet i compta-
bilitza els usos que se’n fa.

LA LLACUNA / REDACCIÓ

El passat dia 27 van iniciar-se 
els actes de la Festa de St. An-
toni a la Llacuna, però la major 
part tindran lloc el proper diu-
menge 3 de febrer. 
A les 9 del matí, esmorzar dels 
participants. A 2/4 d’1, Santa 
missa. En sortir hi haurà ven-
da dels tortells tradicionals de 
la festa.
A la 1 del migdia, a la plaça 
de les Oliveres, entrega d’un 
recordatori en memòria de Jo-
sep Busquet Morgades i a con-
tinuació tindran lloc els Tres 
Tombs, acompanyats per la 
banda de La Llacuna.
L’acte finalitzarà a la plaça del 
Fortmico, on tindrà lloc la be-
nedicció. Allà hi haurà coca i 
mistela pels assistents, venda 
de tortells i també es vendran 
números per la rifa de dos pre-
mis (un cap de setmana a Arcs 
Llacuna o un pernil).

campingsitges

CTRA 246a KM 38 - 08870 SITGES - T. 93 894 10 80 - info@campingsitges.com

www.campingsitges.com

Gaudeixi del mar, animació i activitats 

a la vila de Sitges en un mar de tranquil·litat 

i seguretat al nostre càmping.

Preus especials per temporada!



Carme agraeix amb un sopar als 
col.laboradors en activitats

CARME / REDACCIÓ

El passat dissabte, l’Ajunta-
ment de Carme va voler agra-
ir l’esforç i dedicació de molts 
veïns i veïnes del poble que 
de forma desinteressada du-
rant l’any 2012 van organitzar 
o col·laborar en la realització 
d’activitats culturals, festives, 
esportives, de lleure, etc. 
Per aquest motiu el dissabte 
26 de gener unes 200 perso-
nes es van reunir al teatre de 
Carme en un sopar senzill que 
va servir de punt de trobada 

El sopar va acollir prop de 200 persones.
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i recordatori de les activitats 
compartides. Mai havia coin-
cidit tanta gent en aquesta ce-
lebració, la qual cosa és motiu 
d’orgull pel municipi, doncs in-
dica l’alt grau de participació i 
d’implicació que la gent del po-
ble té en el variat ventall d’acti-
vitats municipals.
Hi havia gent de totes les edats 
i amb col·laboracions ben di-
verses: ballets, cor parroquial, 
responsables del pessebre 
vivent, els Pastorets, Reis, 
festa romanesa, l’Anuari, Club 
de lectura, Saló de la Infàn-

cia, Fira Verd, TV Carme per 
Nadal, Caramelles infantils, 
consell esportiu, comissió de 
festes, grup de Country (per 
la seva participació en la Fes-
ta Major), taller de banderoles, 
Junta del Casal, cuiners, etc.
L’agenda d’actes que l’Ajunta-
ment de Carme edita bimen-
sualment està sempre ple-
na d’activitats i en gran part 
s’aconsegueix gràcies a l’apor-
tació d’aquestes persones que 
de manera desinteressada col·
laboren en els actes.

Vallbona estrena una guia per 
promocionar el comerç local
VALLBONA D’ANOIA / REDACCIÓ

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia ha editat una guia on 
apareixen tots els establiments 
del municipi, amb informació 
detallada de cadascun d’ells i 
amb originals fotografies que 
posen de relleu el caràcter pro-
per i el tracte humà que ofereix 
el comerç local, ja que hi figu-
ren les persones que regenten 
els negocis.
Amb el títol ‘Vallbona Comerç’, 
la guia s’ha repartit entre els 
mateixos establiments i a tots 
els domicilis, amb l’objectiu 
que esdevingui un aparador 
i apropi el comerç local a tots 
els veïns.
L’edició d’aquesta publicació 
s’emmarca en un pla de l’Ajun-
tament per donar suport als 
comerciants i petits empresaris 
del municipi especialment en 
l’actual context de crisi. El Con-

sistori és conscient de la im-
portància que té el petit comerç 
i de les dificultats que travessa. 
Per això la publicació posa de 
relleu els principals valors afe-
gits dels petits establiments: 
la proximitat (no cal agafar el 
cotxe per anar a comprar, es-
talviant temps i evitant conta-
minar el medi ambient), una 

oferta de productes i serveis de 
qualitat, el tracte personalitzat, 
l’ampli coneixement de tots els 
productes i l’assessorament i 
la confiança que ofereixen al 
consumidor. També tenen un 
paper clau en la reactivació de 
l’economia local, la creació de 
nous llocs de treball i el foment 
de les relacions interpersonals 
que ajuden a fer vida de poble.
La guia ‘Vallbona Comerç’ l’ha 
dissenyat una jove alumna de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada, Mari-
na García. L’Ajuntament de 
Vallbona va signar un conveni 
amb  l’escola, que va organit-
zar un concurs entre els seus 
alumnes i aquesta dissenya-
dora en va ser la guanyadora. 
Així també s’ha contribuït a po-
tenciar els joves talents. 
L’actuació ha comptat amb una 
subvenció de 3.600 euros de la 
Diputació de Barcelona.

Els mestres 
d’educació física de 
l’Anoia es formen a 
l’escola de la Torre

LA TORRE DE CLAR. / REDACCIÓ

El passat dissabte 19 de ge-
ner, l’escola de la Torre de 
Claramunt va ser l’escola dels 
mestres d’Educació Física de 
la Comarca de l’Anoia.
Cada curs, convocat pel Cen-
tre de Recursos de l’Anoia, es 
realitza un  Seminari d’Educa-
ció Física en el que hi assistei-
xen tots els professors d’edu-
cació física de la comarca. 
L’objectiu d’aquestes trobades, 
que es realitzen en les matei-
xes escoles on treballen els 
professors, és posar en comú 
les experiències de la pràctica 
educativa. 
En aquesta ocasió, la sessió 
va tractar sobre “el treball co-
operatiu” i  va anar a càrrec de 
Aleix Vila i Pere Casals, mes-
tres formadors de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Els professors participants van 
poder gaudir d’unes hores de 
formació teòrica i pràctica per 
tal de poder conèixer aquest 
tipus de treball cada vegada 
més utilitzat a les escoles.

Capellades tindrà un 
mercat d’antiguitats 
el 10 de febrer

CAPELLADES / REDACCIÓ

Diumenge, 10 de febrer, de 9 
del matí fins les 3 de la tarda 
(a partir d’aquest diumenge, 
tots els segons diumenges de 
cada mes), Capellades tin-
drà un mercat d’antiguitats, 
joguines, jocs, mobles, discs, 
quadres, monedes, selles, col·
leccionismes, coses de segona 
mà...etc. Serà a la plaça Cata-
lunya. 

Capellades celebrarà 
diverses activitats en 
honor a la copatrona 
Santa Dorotea

CAPELLADES / REDACCIÓ

El 6 de febrer és Santa Doro-
tea, la copatrona de Capella-
des. Per donar relleu a la festa 
s’ha previst des de diverses 
entitats i persones l’organitza-
ció d’un seguit de propostes.
El dissabte 2 de febrer l’Es-
plai Aliret farà, el matí de dos 
quarts d’onze a una, una Re-
collida d’Aliments per a Cari-
tas. Qui vulgui col·laborar pot 
dur els aliments a l’entrada de 
l’església de Santa Maria. A la 
tarda, a les set, en Joan Garcia 
Escala presentarà al Mirador 
del Museu Molí Paperer els 
seus nous dos treballs disco-
gràfics: En concierto i Dance.
El diumenge, a les sis de la 
tarda, Ball amb Maria Alba al 
Casal Cal Ponet sota l’organit-
zació de l’Associació de Pensi-
onistes i Jubilats.
El dilluns, 4 de febrer, és festa 
local. Els alumnes de l’Institut 
Molí de la Vila aniran a La Mo-
lina; els jubilats de Cal Ponet 
al Pou de Glaç de Solsona i la 
Penya Blaugrana ha previst un 
viatge a la fàbrica de cerveses 
de Lleida.
El dia 6 es farà com és tradició 
l’Ofici de Santa Dorotea, predi-
cat per mossèn Joaquim Me-
seguer, qui celebra les seves 
noces de plata sacerdotals. Al 
final de missa es farà la Reno-
vació del Vot de poble, a càr-
rec de l’Alcalde de Capellades, 
Marcel·lí Martorell. A la una, a 
la mateixa església, Concert a 
càrrec de Les Pinyols. Final-
ment a les nou de la nit des de 
La Lliga es proposa un nou So-
pem lligats, amb Mossèn Pere 
Milà com a protagonista.
El darrer acte d’aquestes jor-
nades culturals, el dijous 7, 
que serà dijous llarder, l’ampa 
de la Llar d’Infants farà una 
xerrada· Taller sobre “Com ex-
plicar contes”.

Protecció Civil de 
Capellades cerca 
ampliar el nombre de 
voluntaris
CAPELLADES / REDACCIÓ

El servei de protecció civil a 
Capellades està gestionat per 
la Policia Local i per l’Associ-
ació de Voluntaris de Protec-
ció Civil de Capellades. Ara, 
aquesta entitat està cercant 
ampliar el seu nombre de vo-
luntaris a través dels vilatans 
preocupats per la seguretat i 
l’atenció ciutadana.
Tal i com informa el cap de la 
Policia Local, Miguel Hernán-
dez, “actualment té mitjans 
tècnics suficients per poder 
donar suport immediat en el 
cas de pluges, nevades, incen-
dis, riuades i altres desastres. 
L’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil col·labora amb 
l’Ajuntament en serveis pre-
ventius d’informació i suport 
als altres cossos de socors, i 
seguretat als actes de concur-
rència massiva o de perillositat 
especial”.
Per prestar serveis dins del cos 
de Protecció Civil cal adreçar·
se a l’edifici de la Policia Local 
de Capellades, al número 23 
del Passeig Concepció, fer  la 
corresponent sol·licitud, signar 
un compromís com a voluntari 
de Protecció Civil a Catalunya 
i seguir un curs de formació de 
Protecció Civil.
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El Tribunal Suprem anul·la el Pla Director 
de l’Aeròdrom Calaf-Sallavinera
ST. P. SALLAVINERA / REDACCIÓ

L’any 2007 la Generalitat va 
aprovar el Pla Director de 
l’aeròdrom Calaf-Sallavinera. 
El Pla proposava que, a més 
de donar suport auxiliar a tas-
ques aèries d’extinció d’incen-
dis, l’aeròdrom contemplés 
també l’activitat d’aviació es-
portiva i de formació. A més, 
el document ampliava la zona 
de servei de l’aeròdrom fins 
a 16,60 hectàrees i preveia 
unes 64 operacions d’enlaira-
ment i aterratge diàries. 
Des del seu inici, el Pla va ge-
nerar oposició al territori tant 
des de l’Ajuntament de Sant 
Pere Sallavinera, com també 
d’entitats ecologistes, veïnals 
i, fins i tot, el Síndic de Greu-
ges va denunciar irregularitats 
en el procés. 
L’entitat ecologista El Saü-
quer va interposar un recurs 
contenciós-administratiu con-
tra l’aprovació d’aquest Pla 
però el Tribunal Superior de 
Catalunya va emetre una sen-

Aeròdrom de St. Pere Sallavinera.

Posen en marxa la 
depuradora de Sant 
Pere Sallavinera

tència l’any 2010 en què de-
sestimava la denuncia. 
Segons que han explicat des 
de l’entitat El Saüquer i de 
la plataforma ciutadana ‘No 
a l’aeròdrom de Calaf-Sa-
llavinera’, les denúncies de 
l’associació es basaven en el 
fet que la instal·lació es troba 
situada a 900 metres del nu-
cli de població de Sant Pere 
Sallavinera, quelcom que és 
molt discutible. A més, a cau-
sa d’aquesta proximitat amb 
la població, les queixes de 
l’entitat també anaven en la 
direcció de la contaminació 
acústica. L’entitat va fer un 
estudi sobre les condicions 
meteorològiques de la zona i 
els resultats van ser que “de 
mitjana, 60 dies d’hivern hi 
havia boira”. 
Tot i l’aprovació l’any 2007 
del Pla Director de l’aeròdrom 
Calaf-Sallavinera, el projec-
te no s’ha desenvolupat per 
l’impacte de la crisi. A l’aerò-
drom hi aterren avionetes de 
forma ocasional, però sí que 

pot ser utilitzat pels Bombers 
de la Generalitat en tasques 

ST. P. SALLAVINERA / REDACCIÓ

L’Agència Catalana de l’Aigua 
ha posat recentment en servei 
la depuradora i els col·lectors 
en alta de Sant Pere Sallavi-
nera.
Aquesta actuació ha tingut un 
cost superior als 182.300 eu-
ros i ha consistit en una depu-
radora de tipus biològic, disse-
nyada per tractar un cabal de 
32 m3/dia, i una xarxa de col-
lectors amb una extensió de 
860 metres. 
L’aigua tractada es retornarà 
al riu Llobregat contribuint a 
la seva millora mediambien-
tal. D’aquesta manera, l’ai-
gua sanejada a la depuradora 
possibilitarà una reutilització 
indirecta o no planificada que 
contribuirà a mantenir el cabal 
ecològic del riu i l’aprofitament 
per a usos urbans, agrícoles i 
industrials aigües avall.

de prevenció i extinció d’in-
cendis, especialment a l’estiu. 
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Sopar dels participants i col.laboradors del pessebre vivent dels Prats de Rei.

Calaf celebrarà la 
Festa Major d’Hivern 
el proper dimarts 
5 de febrer

Mil persones van passar 
pel Pessebre Vivent 
dels Prats de Rei
ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Unes 150 persones van pren-
dre part aquest dissabte en 
el tradicional Sopar del Pes-
sebre dels Prats de Rei, amb 
el qual l’Agrupació Cultural 
Recreativa Sigarra agraeix la 
col·laboració de totes les per-
sones implicades en l’espec-
tacle nadalenc i en la festa de 
Reis. 
És una bona manera, també, 
de posar fi a la temporada de 
Pessebre, que enguany arri-
bava a la 41a edició i que ha 

registrat una notable entrada 
de públic: aquest any l’han 
vist prop d’un miler de perso-
nes. Pel que fa a la procedèn-
cia dels espectadors, un bon 
gruix venia de la comarca de 
l’Anoia o de comarques veï-
nes, encara que també s’ha 
comptat amb visitants de lo-
calitats més llunyanes i, fins 
i tot, amb diversos represen-
tants de la delegació occitana 
que va ser a Prats el passat 
20 de gener, amb motiu de la 
Missa Occitana.

Els Pastorets de Calaf han acollit 
prop de 2.000 espectadors
CALAF / REDACCIÓ

El Casal de Calaf va posar fi 
aquest diumenge a la tempo-
rada 2012-2013 de Pastorets. 
La darrera representació va 
comptar amb un públic força 
nombrós i molt receptiu, que 
va riure amb les escenes més 
còmiques i va aplaudir llarga-
ment els espectaculars efec-
tes especials. Tot plegat va 
donar caliu al pati de butaques 
i a l’escenari, on els actors i 
col·laboradors s’acomiadaven 
després de les sis funcions de 
la present temporada. Pel que 
fa al públic, globalment s’ha re-
gistrat una bona entrada: han 
estat en total prop de 2.000 

persones, vingudes d’arreu de 
Catalunya, les que han passat 
enguany pel Casal de Calaf 

per veure el popular especta-
cle nadalenc.

Els Pastorets de Calaf, uns dels més reconeguts del país.

Formació gratuïta a Calaf 
als futurs emprenedors
CALAF / REDACCIÓ

L’Ajuntament de Calaf i l’Àrea 
de Comerç de la Diputació de 
Barcelona posaran en marxa 
aquest proper mes de febrer 
el programa “Ocupa’t”, amb la 
finalitat de promoure l’ocupació 
en el sector del petit comerç. 
El programa “Ocupa’t” oferirà a 
les persones interessades una 
formació gratuïta de 45 hores 
, al llarg de les quals es tre-
ballarà amb els emprenedors 
tots aquells aspectes neces-
saris a l’hora de posar en fun-
cionament un comerç. Un cop 
finalitzada la fase formativa, la 

Diputació de Barcelona posa-
rà a l’abast de tots els negocis 
que s’hagin generat un servei 
d’acompanyament i tutela , per 
a un període de dos anys.
Es tracta d’una bona oportu-
nitat per explorar nous camins 
professionals en l’àmbit del 
comerç, obtenint formació i 
suport perquè les noves idees 
de negoci puguin esdevenir 
realitat. Les persones interes-
sades a dur a terme aquest 
programa formatiu, poden ins-
criure’s al Centre de Recursos 
per a l’Ocupació de Calaf (c/ 
Xuriguera, 42), o bé trucant al 
telèfon 93 869 82 49.

CALAF / REDACCIÓ

El proper dimarts 5 de febrer 
és Santa Calamanda, patrona 
de Calaf i protagonista de la 
Festa Major d’Hivern del mu-
nicipi. És per això que s’han 
programat diversos actes, que 
s’iniciaran a les 11.30 h amb la 
missa solemne a l’església de 
Sant Jaume. A continuació, a 
la plaça Barcelona’92, hi hau-
rà ballada de sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Cervera —que 
en cas de pluja es traslladarien 
a la Unió Calafina. A la tarda, a 
les 18.00 h i a la Unió Calafina, 
hi haurà ball llarg amb el duet 
Coral.

Tornen les caminades amb 
torna a Calaf amb la ruta de l’oli

CALAF / REDACCIÓ

El diumenge 3 de febrer és la 
data escollida per a celebrar 
una nova caminada amb torna, 
una iniciativa de l’Ajuntament 
de Calaf i d’Antonino Mestres 
que aquesta vegada proposa 
‘La ruta de l’oli’. Seran 8 km 
de recorregut pels entorns de 
Rajadell, amb visita comenta-
da al Molí d’Oli en actiu -inclo-
sa un petit tast d’oli, pa torrat 
i embotits-, la vil·la romana de 
Sant Amanç i la font i el salt del 
Forn. 
Com a novetat cal destacar el 

trajecte d’anada, que es farà 
amb tren des de l’Estació de 
Calaf, sortint puntualment a les 
10.11 h. La tornada serà en au-
tocar, al voltant de les 14.30 h. 
Les inscripcions es poden fer a 
l’Ajuntament de Calaf i també 
per telèfon (93 869 85 12): cal 
abonar els 5 euros correspo-
nents al trajecte amb autocar, 
mentre que els 2,75 € del bit-
llet de tren poden fer-se efec-
tius directament el mateix dia 
de la caminada. Donada l’hora 
de sortida (10.11 h), no es farà 
parada per esmorzar.

El Consell Comarcal de l’Anoia acorda 
separar-se del Consorci de l’Alta Anoia
IGUALADA / REDACCIÓ

El ple del Consell Comarcal va 
acordar dimarts separar-se del 
Consorci Turístic de l’Alta Ano-
ia, una institució que, l’estiu 
passat, ja va donar a conèixer 
el seu estat crític després que 
la Diputació, el seu principal 
valedor, decidís retirar tot el 
seu suport econòmic. L’alcal-
dessa de Calaf, M. Antònia 
Trullas (CiU), no va seguir la 
disciplina de vot i va optar per 
votar en contra de la decisió 
del govern comarcal CiU-ERC,  
tota vegada que serà el consis-
tori calafí qui es faci càrrec de 
l’entitat, després d’haver pagat 
bastantes de les seves quotes 
endarrerides.
Aquest consorci, institució clau 
per entendre l’evolució de la 
marca “Alta Anoia” i del sorgi-
ment d’economies alternatives 

en el territori com el turisme 
rural, està format pels ajunta-
ments de la zona i es presidida 
de forma rotatòria pels seus al-
caldes. Es dóna el cas que la 
Diputació i la Generalitat van 

Entorn de Rajadell.

invertir en la construcció de la 
seu de l’entitat, als Prats de 
Rei, 1,4 milions. Però ara no 
hi ha diners per mantenir-la. 
L’edifici també es volia destinar 
a promoció econòmica. 

La seu del Consorci de l’Alta Anoia, als Prats de Rei. Va costar 1,4 milions d’euros.
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Per a les persones no acos-
tumades a organitzar esde-
veniments, tot aquest procés, 
lluny de ser una experiència 
agradable, pot convertir-se en 
un estrès constant. Però si els 
nuvis i la família se senten su-
ficients per fer totes les coordi-
nacions, llavors: Som-hi!
Recomanem que el primer 
pas sigui que s’asseguin tots 
i precisin quin tipus de noces 
destigen realitzar. És molt im-
portant fer una primera llista 
de convidats per poder tenir 
una idea de la quantitat de 
persones que assistirien a 
la cerimònia i a la recepció. 
Aquesta dada és imprescindi-
ble per als pressupostos que 
hauran de fer-se.
Ara que ja tens una clara imat-
ge del que vols cal començar 
a planejar:
- Pressupost, primer defineix 
amb quants diners comptes 
per organitzar les teves noces.
Escull el tipus de recepció que 
vols. Ja que has establert un 
pressupost, és hora de definir 
l’estil. La recepció que orga-
nitzis pot ser des d’un senzill 
brindis fins a un menjar o so-
par formal.
- Prepara la llista de convi-
dats. Aquesta s’anirà depurant 
conforme vagis avançant en 
les altres variables. Confirma 
l’assistència dels teus convi-
dats almenys amb quinze dies 
d’anticipació.
- Contacta l’església que 
t’agradaria per casar-te, la 
majoria dels temples tenen 
gairebé tots els seus caps de 
setmana reservats fins amb 
un any d’anticipació.
- Busca el lloc on et vols ca-
sar. Ja sigui en un saló, un 
jardí especial per a aquests 
esdeveniments o una casa, 

fixa’t que compti amb determi-
nades característiques: accés 
vial adequat, estacionament, 
banys suficients, una cuina 
equipada on el càtering pugui 

acoblar-se i altres serveis com 
a vigilància i pàrquing. Ja con-
siderada la funcionalitat, fixa’t 
també en l’estètica, si és un 
saló, procura que no tingui co-
lumnes per no dividir la festa, 

que tingui sostres alts per pro-
piciar un ambient fresc i ampli 
i una il•luminació adequada, 
que tingui un estil elegant i dis-
cret que et permeti arreglar-ho 

al teu gust.
- Busca un bon servei de ban-
quets, demana pressupostos i 
escull el que sigui més acces-
sible a la teva butxaca. Si has 
escollit un saló per a les teves 

noces, llavors ja tens solucio-
nat el problema del menú. En 
general, el saló o el servei de 
banquets t’oferiran una prova 
del menú o la beguda que vas 

triar per estar segurs que és 
del teu grat.
- Fotògraf, ja que solament els 
records i les fotografies duren 
per sempre, segur voldràs 
trobar al fotògraf que capti 

aquests moments en la ma-
nera que tu vols. Algunes per-
sones agraden de fotografies 
espontànies, unes altres una 
mica més formal i posat. 
- Flors, tingues en compte que 
són indispensables en el teu 
ram, a l’església i en el ban-
quet. Comenta amb el decora-
dor el teu pressupost i dóna-li 
idees del que t’agradaria.
- Música, aquesta és una part 
essencial de la festa. Parla 
amb el grup sobre els teus 
gustos i els dels convidats, 
això et garanteix mantenir la 
festa en el seu apogeu.
És aconsellable que escoltis 
a diversos grups i triïs el de 
la teva preferència. Una opció 
molt popular i menys costosa 
és contractar un DJ per ame-
nitzar la festa.
- Pastís, és un importantíssim 
detall el dia de les noces. És 
l’últim toc de la recepció i el 
moment del pastís arriba a ser 
tota una festa en si mateixa. 
Per fer l’elecció correcta, visi-
ta diferents empreses perquè 
coneguis el seu treball, vegis 
models i els provis. Indica’ls el 
nombre de convidats perquè 
determini la grandària.
- Invitacions, la invitació marca 
el principi del festeig i és una 
part de la celebració on has 
de posar major interès perquè 
reflectiran la teva imatge. Tin-
gues en compte que sempre hi 
haurà imprevistos i convidats 
d’última hora pel que et sug-
gerim ordenar entre un 10% i 
un 15% d’invitacions extra. 
- Recorda que els agraïments 
són un bon detall per després 
de les noces. Les pots posar a 
les taules del banquet o envi-
ar-les per correu.

Planifica bé les teves noces

c/Santa Caterina 11 . IGUALADA . Tel. 93 806 87 90
Ctra. Vic 136 . MANRESA . Tel. 93 876 24 94

mail: infos@pascualdisseny.com
www.sofas-pascualdisseny.com
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Una vegada més, podreu tro-
bar les Consultores de Bellesa 
Independents de MaryKay al 
saló nuvis d’Igualada. Passeu 
pel nostre estand i participareu 
al sorteig d’un fabulós lot de 
productes de cura de la pell i 
maquillatge valorat en més de 
100 euros. A més, podreu ob-
tenir una invitació per una clas-
se de cura de la pell i maqui-
llatge gratuïta o bé preguntar 
sobre la possibilitat de formar-
vos i treballar com a consulto-
res de bellesa independents. 
Una selecció del meu equip 
de professionals estaran en-
cantades d’atendre-us com us 
mereixeu, sempre mantenint 
el nostre compromís de tractar 
els altres com ens agrada ser 
tractats i oferint un servei d’alt 
nivell exquisit.
El maquillatge d’una núvia és 
un dels més preciosos i que 
més agrada realitzar a una 
professional. La vostra con-
sultora de bellesa realitzarà 
totes les proves necessàries 
per trobar l’estil amb el qual la 
núvia brillarà amb llum pròpia i 
atraurà totes les mirades.
Una de les claus d’aquest ti-
pus de maquillatge és trobar 
l’equilibri entre glamour, ro-

manticisme i naturalitat. Una 
núvia ha de ser ella mateixa 
i sentir-se més atractiva que 
mai. Naturalment, una de les 
claus d’un bon resultat serà 
l’assessorament previ pel que 
fa a la cura de la pell en els 
mesos anteriors a l’esdeveni-
ment.
Les consultores us oferiran di-
versos serveis:
- Festa de Cura de la Pell i 
Maquillatge a domicili amb la 
núvia i familiars
- Classe de Cura de la Pell i 
assessorament també per al 
nuvi
- Comiat de soltera MaryKay. 
Celebreu una festa de bellesa 
abans que comenci la gresca 
on la consultora professional 
maquillarà gratuïtament la nú-
via per a l’ocasió
- Servei de retocs a totes les 
convidades durant el dia del 
casament. Gaudiu d’un servei 
de molta categoria amb una 
professional al tocador.
Naturalment, les nostres pro-
fessionals estaran encanta-
des d’assessorar-vos per a 
qualsevol esdeveniment im-
portant, bé sigui un casament, 
comunió, bateig o celebració 
familiar.

Les Consultores de Bellesa Independents de 
MaryKay seran al Saló Nuvis d‘Igualada

Una de les novetats de la 
temporada a MaryKay són les 
pòlvores sheer dimensions. 
Unes pòlvores modeladores 
que aconsegueixen il·luminar, 
difuminar línies d’expressió, 
esborrar signes de cansa-
ment, bronzejar, estructurar i 
refrescar el rostre entenent-lo 
com una preciosa tela de 3 di-

mensions. Les dones cobren 
expressivitat i aconsegueixen 
una imatge que sembla tre-
ta d’una fotografia retocada, 
però al natural!
Si voleu convertir-vos en ex-
pertes en la vostra bellesa no 
dubteu a aprofitar la magnífica 
oportunitat d’assistir al curs 
d’automaquillatge bàsic pre-

sentant la butlleta que troba-
reu al peu d’aquesta pàgina. 
Sentiu que domineu la vostra 
imatge, aconseguint reflectir 
per fora allò que sou per dins. 
Veniu a descobrir perquè mi-
lions de dones a tot el món 
gaudeixen tant de l’experièn-
cia d’un curs de bellesa de 
MaryKay!
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DE 6 A 12 MESOS ABANS.
- Compra l’anell de compro-
mís.
- Parla amb la teva promesa 
sobre la data i tipus de casa-
ment.
- Comença amb la llista de 
convidats.
- Planejar el necessari per a la 
Lluna de Mel, el millor és con-
tractar una agència de viatges.
- Parlar amb la teva promesa 
sobre la nova llar. Si tu ja vius 
sol i ella es muda amb tu, co-
mença a deixar espai per a les 
seves coses.

4 MESOS ABANS.
- Compra amb la teva promesa 
els anells matrimonials.
- Completeu la llista de convi-
dats, incloeu noms complets, 
adreça i telèfon.
- Seleccionar i ordenar la ves-
timenta.
- Finalitzar els plans de la Lluna 
de Mel, fer el dipòsit correspo-
nent com més aviat millor per 
assegurar les reserves tant als 
hotels com en el transport.

2 MESOS ABANS.
- Parlar de la quantitat destina-
da als arranjaments florals.
- Busca hotels que et brindin 
bones tarifes de grups per als 
convidats forans.

1 MES ABANS.
- Compra un regal de casa-
ment per a la teva promesa, 
com a un perfum, una joia o 
llenceria!
- Si vas encarregar els anells 
matrimonials o havien de fer 
algun retoc, recull-los i asse-
gura’t que us quedin bé.
- Parleu sobre l’assumpte fi-
nancer i legal, falta per fer 
alguna paperassa? comptes 
individuals o compartides, as-
segurances de vida, etc.

2 SETMANES ABANS
- Hauríeu de tenir tota la pa-
perassa legal en ordre, com a 
còpies de la sol•licitud del Re-
gistre Civil, passaports...
- Reconfirma l’hotel per als 
convidats forans.
- Si t’estàs mudant fes el canvi 
de direcció dels teus comptes 
bancaris, subscripcions, etc. 
- Si no et mudes, fes neteja i 
organitza la teva llar.
- Ajuda a la teva promesa amb 
la seva mudança.
- Directe a la Perruqueria a ta-
llar-se el cabell.

1 SETMANA ABANS
- Recull el teu vestit per al 
casament i assegura’t que et 
quedi bé (als teus familiars 
també).
- Fes la maleta per a la teva 
Lluna de Mel.
- Reconfirma les reserves amb 
l’agència de viatges o directa-
ment amb els hotels i trans-
ports.
- Sempre és bo tenir escrit l’iti-
nerari que fareu, vols, hotels, 
trens, i agrupar al mateix lloc 
tots els bitllets i bons de reser-
va.
- Ves-te’n al llit aviat i descan-
sa, així evitaràs les ulleres i un 
rostre cansat.

EL GRAN DIA.
- Assegura’t de menjar alguna 
cosa pel matí.
- Pren un bon bany, no oblidis 
afaitar-te amb compte, la loció 
i el desodorant.
- Planeja arreglar-te amb 
temps.
- Independentment del teu iti-
nerari, procura estar a temps 
en tot. Has d’arribar abans que 
la núvia!
- Gaudeix aquest gran dia i fes 
que la teva ara esposa també 
ho faci.

Què ha de fer el nuvi?

Segurament és la primera 
pregunta que es planteja una 
parella quan decideix fer el 
gran pas. En el moment en 
què es comença a organit-
zar un casament, sorgeixen 
molts dubtes sobre quant 
gastar, en què gastar i sobre-
tot quin serà el pressupost 
final.
Per fer una primera estima-
ció, el més important és tenir 
les coses clares des del prin-
cipi i no gastar diners que no 
té. No es pot fer una celebra-
ció donant per fet que seran 
els convidats els que cobrei-
xin el preu del banquet amb 
els diners que aportin. Si no 
teniu pressupost per a una 
gran casament, no us preo-

cupeu perquè es pot fer una 
celebració amb menys diners, 
més senzilla i igual d’especial.
El primer que heu de fer és 
escriure una primera versió de 
la llista de convidats a la qual 
aniran totes les persones que 
podrien en principi anar a la 
vostra boda. Després, segu-
rament aquesta llista variarà 
bastant i el més probable és 
que es redueixi, però així us 
podeu fer una idea de quants 
diners gastareu aproximada-
ment al banquet. I és que la 
major part del pressupost ani-
rà destinat al còctel i al menjar 
o sopar.
Després es pot elaborar una 
altra llista on cadascú escrigui 
les seves prioritats en distribu-

ir el pressupost. No tothom 
ho reparteix igual, per a vo-
saltres hi haurà alguna cosa 
al que teniu clar que no aneu 
a renunciar. En definitiva, 
prioritzar els elements que 
formen un casament. Això 
us ajudarà a l’hora de deci-
dir on invertir més diners i on 
menys. D’aquesta manera, 
us fareu una idea del tipus de 
casament que voleu i podeu 
tenir.
En definitiva, el més impor-
tant és que tingueu clar les 
vostres prioritats en les no-
ces, que tingueu en compte 
els vostres gustos però tam-
bé intentar adaptar als vos-
tres familiars i amics. Molta 
sort amb la organització

Planificar el pressupost: molt important
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El ram de núvia és un dels 
complements essencials el 
dia del casament, que si no es 
tria correctament pot arruïnar 
el millor vestit de núvia, per 
això has de tenir en compte 
diferents aspectes a l’hora de 
seleccionar el bouquet que 
portaràs. 
Són moltes les tendències i 
modes que trobem per al ram 
de la núvia, des de les formes 
geomètriques estilitzades i 
compactes, fins a les especta-
culars i sumptuoses.

ALGUNS CONSELLS PER 
TRIAR EL TEU RAM DE NÚ-
VIA
El primer que has de tenir en 
compte abans de parlar amb 
el decorador és que el ram de 
núvia serà l’element que més 
es lluirà a tota hora. Al cap i 
a la fi és el que portes davant 
del vestit i tots els teus con-
vidats el veuran molt de prop 
quan s’apropin a saludar-te i, 
sens dubte, es convertirà en el 
centre de totes les fotografies 
en les quals apareguis tu.
El primer consell que et do-
nem és que et deixis assesso-
rar per autèntics professionals 
que hagin estudiat art floral. 
Cada núvia és un món dife-
rent i cada una necessita un 
ram diferent.
Perquè et resulti més senzill, 
et donarem una petita llista 
dels aspectes que més has de 

tenir en compte:
- L’altura i cos de la núvia
No és el mateix una núvia alta 
que una núvia de menys es-
tatura. Les núvies més baixes 
requereixen flors més menu-
des i formes estilitzades. La 
mida del ram ha de ser propor-
cionada. Si ets de constitució 
atlètica t’anirà millor un ram 
més voluminós.
- La tonalitat de la pell, el color 
del cabell i dels teus ulls
Una núvia morena pot por-
tar colors més vius, grocs, 
fúcsia... Si ets rossa, amb 
el blanc o els tons pastís no 
t’equivocaràs. Un toc de blau 
tampoc no et va malament i et 
donarà frescor, sobretot si els 
teus ulls són d’aquest color. 
Les pèl-roges poden portar 
colors forts, amb llampades 
taronges, en harmonia amb 
el seu cabell. Fixa’t també en 
com portaràs el maquillatge, 
sobretot els teus llavis.
- L’estil, color i volum del vestit
Un vestit de tall clàssic, amb 
cua i vel llarg, et demana un 
ram amb caiguda o de casca-
da que compensi aquesta cua 
que portaràs. Dins del clàssic 
hi ha, al seu torn, molts estils. 
Indica al teu florista quin és el 
del teu vestit: romàntic, tall Im-
peri...
És evident que el color de la 
tela (blanc, vori, amb brodats, 
etc.) definirà la selecció dels 
colors de les flors. El volum 

també influeix decisivament a 
l’hora de realitzar el ram i fer-
ho més o menys profús i amb 
flors més o menys grans.
- L’època de l’any
És important tenir en compte 
aquest factor ja que pot pas-
sar que ens agradi molt un 
tipus de flor determinada que 
després no hi hagi en aques-
ta estació de l’any. I els colors 
també varien les sensacions 
percebudes en funció de la llu-
minositat de l’ambient. A més 
si te cases en mesos de calor 
et recomanem que el ram porti 
més verds perquè alleugerei-
xen i refresquen. Si el teu ca-
sament és al hivern, la flor pot 
anar més compacta.
- La teva personalitat
La personalitat influeix en tot 
el que fas en la teva vida i, 
com no, ha de ser alguna cosa 
a tenir en compte en elegir el 
ram.
Si ets tímida, un bouquet petit 
i senzill, si ets una mica atre-
vida no estaria de més que 
portessis un ram més modern 
quant a línies, formes i colors. 
Hi ha rams per a tot tipus de 
núvies: romàntiques, malen-
conioses, divertides... només 
has d’elegir el que millor vagi 
amb el teu caràcter.
- Finalment, volem ressenyar 
que quan vagis a triar el ram 
tinguis en compte el valor. El 
ram ha de costar-te el que val 
i no més. 

Hi ha tres tècniques a l’hora 
d’elaborar un ram de núvia: 
xarxa de filferro, en “bride” o 
micròfon i amb tiges. El ram 
de xarxa de filferro té una tèc-
nica més depurada.
El treball de l’artesà florista és 
més laboriós i requereix una 
preparació especial dels ele-
ments que componen el ram. 
Per tant, el seu valor és molt 
més gran, però els resultats 
són d’una gran bellesa.
El “bride” és apropiat per a nú-
vies que es casen en zones o 
hores del dia en què fa molta 
calor. És una tècnica que re-
quereix menys temps d’elabo-
ració i en la qual les flors van 

punxades en esponja prenent 
aigua. El seu cost, evident-
ment és inferior i té el proble-
ma que és més incòmode per 
agafar-lo.
Pel que respecte al ram l’em-
punyadura del qual són les 
pròpies tiges de la flor, és la 
més senzilla i econòmica. Els 
rams amb la tija vista són més 
apropiats per a cerimònies ci-
vils o casaments a l’aire lliure.
Les flors més especials de tot 
el casament són les del ram 
de núvia, ja que a més del seu 
valor simbòlic és un comple-
ment indispensable del vestit 
de la núvia.

Les flors per a la núvia, un complement essencial
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El dia del teu casament has 
de ser una núvia molt femeni-
na i sofisticada, amb un vestit 
molt especial que reflecteixi 
el teu estil i personalitat. Per 
a aquesta temporada els dis-
senyadors han creat propos-
tes per a tots els gustos. Els 
vestits se cenyeixen al cos, a 

alguns amb faldilles àmplies i 
a molt volum, mentre que d’al-
tres han canviat els grans vo-
lums per caigudes més suaus.

DISSENYS
Juvenils i molt afavoridors 
resulten els vestits amb cos-
sos molt entallats, faldilles 

El vestit de la núvia
i vainilla fosc. Es porta molt el 
tul prisat i els teixits naturals 
per donar un efecte vaporós. 
Tornen amb força els organ-
dins, rasos, crepés, micados i 
encaixos.

Des de petita, la dona porta 
en la seva ment la idea de 
casar-se amb una gran festa i 
amb un vestit de núvia blanc 
i radiant que la farà lluir per-
fecta! Tanmateix, no tots tenim 
el cos de maniquí que veiem 
a les passarel·les o als contes 
de fades, on tot és en el seu 
lloc just, i requerim d’un dis-
seny que destaqui el millor de 
la nostra figura però que tam-
bé dissimuli els defectes que 
ni amb la dieta més severa no 
s’aconsegueixen resoldre.
Si t’estàs preguntant com 
escollir el vestit que més 
s’emmotlli a la teva figura, 
no busquis més. Hem trobat 
suggeriments de com trobar la 
teva millor imatge per al gran 
dia.
En aquesta secció t’oferim 
diferents opcions perquè es-
cullis quin és l’estil que t’agra-
daria per al teu vestit i per al 
teu casament en general, des 
d’un “look” victorià a un vestit 
avantguardista.
En qualsevol cas, i en primer 
lloc, et recomanem que a l’ho-
ra d’escollir el teu vestit de nú-
via, no oblidis el següent:
- Consulta moltes revistes, 
webs i visita molts magat-
zems.
- Has d’estar informada de to-
tes les opcions que existeixen, 
de quines són les últimes ten-
dències i on pots obtenir els 
millors preus.
- Inicia el procés de recerca 
amb tot el temps que puguis 

d’antelació.
Pots trobar el que vols a la 
primera o pots tardar mesos. 
Has de comptar amb el temps 
de fabricació o arranjaments i 
tenir en compte les vacances 
si t’agafen pel mig.
- Emprova’t molts models, no 
et pots imaginar la quantitat de 
núvies que s’han sorprès en 
emprovar-se un vestit que ha-
vien rebutjat des d’un principi.
Ves amb algú de la teva con-
fiança, la teva mare, una ami-
ga, la teva germana. Podrà 
veure’t des de més angles, 
coneix el teu caràcter i el teu 
estil habitual, t’animarà a em-
provar-te coses que no t’atre-
veixes i al final t’ajudarà a triar 
el millor vestit.
- No et conformis amb qualse-
vol vestit, és el teu dia més es-
pecial, i segur que si continues 
buscant trobaràs el vestit dels 
teus somnis.
Abans de triar el teu vestit has 
de tenir en compte:
- Les característiques del ca-
sament com a formalitat, hora, 
època de l’any i lloc de l’esde-
veniment.
- El pressupost amb el qual 
comptes per a l’aixovar.
- El temps amb el qual comp-
tes per comprar-lo. L’ideal és 
començar a buscar-ho sis me-
sos abans del casament.
- En elegir la tela recorda que 
les brillantors, aplicacions, en-
caixos i transparències servei-
xen per destacar; mentre que 
les teles mate, sense textures 
i sense brodats dissimulen 
qualsevol defecte.
- A més d’aquests detalls has 
de tenir present les teves ca-
racterístiques: estil, tipus de 
cos, estatura, pes, complexió, 
edat, personalitat i gust.

amb talls asimètrics i super-
posicions de diferents teixits 
col•locats amb exquisit gust.

TEXTURES
Les teles són exquisides i de-
licades, i en una paleta de co-
lors que va des del blanc fins 
al terra, passant pel xampany 
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Quan ell llisca l’aliança en 
el teu dit, és el moment més 
dolç... En aquest instant, qui-
na núvia no té ganes de cridar 
alt i clar que es casa amb l’ho-
me que ella estima? Després 
de les noces, no resistiràs la 
temptació d’exhibir orgullosa-
ment l’anell que representa la 
consagració dels teus senti-
ments. Tindràs, segurament, la 
impressió de que tothom està 
amb els ulls posats en ell. 
Avui dia l’aliança pot ser d’or, 
plata, platí o amb brillants.

L’origen de les aliances
El seu ancestre és l’anell 
metàl•lic que intercanviaven 
els esposos en la Roma Anti-
ga. Aquest anell representa el 
cercle de la vida i de l’eterni-
tat. Més tard, sota la influèn-
cia cristiana, l’or reemplaça el 
ferro.

El significat de l’anell
Si existeix una joia amb el més 
alt valor sentimental és sens 
dubte, l’anell de compromís.
El nuvi li dóna l’anell a la nú-
via per simbolitzar el seu amor 
sense final, per la seva forma 
circular. Encara que n’hi ha 
de molts materials, els més 
comuns estan fets d’or i dia-
mants, la qual cosa significa 
que l’amor serà tan fort i pur 
com aquests materials. Es por-
ta en el dit anul•lar per la vella 
creença que la vena d’aquest 
dit arriba fins al cor.

Els diamants
Avui dia està permès que 
l’aliança tingui diamants. Són 
símbol d’eternitat. Més tradici-
onalment, els diamants gene-
ralment estan reservats per a 
l’anell de compromís. Quan es 
va a comprar l’anell de com-
promís cal saber sobre les ca-
racterístiques de la mateixa. 
Precisar les pedres que té i la 
qualitat del metall del que es 
tracta.

Tipus de metalls
Els anells de compromís i de 
matrimoni poden fer-se en 
or (indistintament en or groc, 
blanc o vermell), en platí (me-
tall més valuós que l’or) o en 
plata, si així ho prefereixen.
Quan diem que una joia és 
d’or, s’està entenent que és 
d’or pur o de 24 quirats. L’or 
de 24 quirats és suau, per això 
es barreja amb altres metalls 
per augmentar la seva duresa 
i durabilitat. No s’acostuma a 
fer anells d’or 24, perquè seri-
en molt tous i es deformarien 
fàcilment. Quan una joia no és 
de 24 quirats, ha de tenir una 
marca o declaració que indiqui 
la seva classificació de quirats. 
Mentre més alts siguin els qui-
rats, més alta és la proporció 
d’or.
El platí, per la seva banda, és 
un metall preciós que costa 
més que l’or. Usualment està 
barrejat amb altres metalls si-

milars, coneguts com els me-
talls del grup del platí, com 
són: iridi, pal•ladi, ruteni...
Les marques de qualitat per al 
platí es basen en parts de mil. 
Per exemple, la marca Platí 
900 significa que de 1000, 900 
parts són de platí pur. Les abre-
viatures utilitzades són Plat. o 

Pt. Una peça que sigui de platí 
950, simplement es marca com 
a platí. Si és menor, llavors es 
marca la quantitat de platí pur 
que conté. En algunes propor-
cions es detalla la quantitat 
dels metalls del grup del platí 
que conté la peça.
En buscar un anell que serà 

L’anell de compromís

per a tota la vida, tingues en 
compte la qualitat. Qualitat en 
l’estructura, en el disseny i en 
el metall que escullis. Si no 
veus en la peça que desitges 
comprar, una marca registrada 
al costat d’una marca de qua-
litat, llavors simplement no et 
decideixis per aquesta!

NETEJA FACIAL 30€
(Regal Massatge 

d’Esquena)

C/Capellades, 35
08700 IGUALADA Barcelona
Tel. 93 804 25 57
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L’IHC torna a ser la bèstia negra del Barça

  Jornada 15
  Reus Dep.  -  Calafell   8  :  2
  Vic  -  Vilanova   6  :  2
  FC Barcelona  -  IGUALADA   5  :  6
  Vendrell  -  Lloret   6  :  2
  Shum  -  Voltregà   3  :  3
  Liceo  -  Lleida   5  :  1
  Noia  -  Sant Feliu   6  :  3
  Blanes  -  Alcoi   7  :  2

   Jornada 16
   FC Barcelona  -  Lleida   _  :  _
   IGUALADA  -  Voltregà   _  :  _
   Liceo  -  Sant Feliu   _  :  _
   Noia  -  Alcoi   _  :  _
   Reus Dep.  -  Vilanova   _  :  _
   Vendrell  -  Calafell   _  :  _
   Blanes  -  Lloret   _  :  _
   Vic  -  Shum   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Liceo   15   38     85:39     46
2   FC Barcelona   15   33     76:33     43
3   Vendrell   15   28     66:48     18
4   Vic   15   27     51:25     26
5   Reus Dep.   15   26     70:59     11
6   Lleida   15   24     54:51     3
7   Vilanova   15   22     60:74     -14
8   IGUALADA   15   21     56:61     -5
9   Noia   15   20     47:55     -8
10   Blanes   15   19     54:52     2
11   Voltregà   15   19     39:50     -11
12   Lloret   15   18     60:66     -6
13   Shum   15   14     52:68     -16
14   Sant Feliu   15   14     40:66     -26
15   Calafell   15   13     44:66     -22
16   Alcoi   15   7     33:74     -41

IGUALADA / IHC BLOCAT

Nervis, tensió i, sobretot, èpica 
en la victòria de l’Igualada da-
vant el FC Barcelona. Ambdós 
conjunts van sortir a la pista ha 
donar-ho tot i el premi se’l va 
emportar l’Igualada, avançant-
se des del punt de penal (0-1). 
Vives en va ser l’autor. Abans 
d’acabar la primera part, Pa-
blito Álvarez va equilibrar el 
marcador (1-1). Casadevall, de 
penal, i Pla, en una contra, van 
avançar de nou l’Igualada (1-3) 
però Reinaldo i Pablo Álvarez, 
en dues ocasions, van capgirar 
el signe del partit (4-3). Baliu, 
per partida doble, i Vives van 
aparèixer per capgirar, de nou, 
el marcador (4-6) i Pablo Álva-
rez, aconseguint el seu quart 
gol, va marcar l’última diana 
d’un duel vibrant (5-6).
La importància dels tres punts 
d’aquest dissabte es va notar 
des de bon principi i ambdós 
conjunts van proposar un ho-
quei ofensiu. Tot i la insistència 
blaugrana, van ser els visitants 
els primers en avançar-se en 
el marcador. Oriol Vives va su-
perar Egurrola des del punt de 
penal. Els blaugrana van que-

dar groguis durant uns instants 
i els igualadins van disposar de 
diverses ocasions per ampliar 
l’avantatge. Egurrola, molt en-
certat, va saber resoldre tots 
els atacs de l’Igualada.
El gol visitant va fer despertar 
la bèstia que els blaugrana 
porten a dins i el conjunt de 
Gaby Cairo va tornar a demos-
trar perquè és un dels millors 
equips de l’Ok Lliga. En ple 

allau ofensiva, Pablito Álvarez 
va superar Elagi aixecant la pi-
lota i fent impossible la respos-
ta del jove porter de l’IHC. Els 
blaugrana van disposar de di-
verses ocasions però Elagi va 
saber respondre amb encert 
les ofensives barcelonistes.
Una represa exigent va fer 
tornar a mostrar la seva mi-
llor versió a Egurrola. El por-
ter blaugrana, però, després 

d’una blava a Reinaldo, no va 
poder aturar el llançament de 
penal de Casadevall, que po-
sava als visitants, novament, 
amb avantatge al marcador (1-
2). Instants posteriors al penal, 
Sergi Pla, en un contraatac, va 
augmentar la distància (1-3).
Quan tot pintava més negre 
pels locals va aparèixer l’eficà-
cia de Reinaldo per escurçar 
distàncies (2-3) després d’una 

Imatge del partit del passat cap de setmana al Palau Blaugrana. Foto: FCB
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5-6 al Palau: gran victòria i classificació per a la Copa del Rei

bona jugada individual de Marc 
Gual. Pablito Álvarez va ser 
l’autor de l’empat i també va 
estar el protagonista de la re-
muntada (4-3).
Baliu, un dels més actius, va 
posar l’empat al marcador 
(4-4) i Casadevall va tornar a 
capgirar el signe del partit en 
l’últim minut. El mateix Baliu va 
sentenciar el matx quan el Bar-
ça jugava amb porter-jugador i 
Pablo, autor de quatre gols, va 
marcar l’últim a pocs segons 
del final del duel (5-6).
El més important és que aques-
ta victòria permet a l’Iguala-
da HC classificar-se per a la 
present edició de la Copa del 
Rei, que se celebrarà a Oviedo 
del 28 de febrer al 3 de març, 
ja que ha finalitzat la primera 
volta en 8a posició. El proper 
compromís de l’IHC serà diu-
menge, a les 12.30 hores, a 
casa, davant el Voltregà.
FC BARCELONA 5 (1/4) Egur-
rola, Torra, Mira, Reinaldo (1), 
Alvarez (4), Torra, equip inicial. 
Ordeig, Gual, Panadero.
IGUALADA HC 6 (1/5) Elagi, 
Ton Baliu (2), Càceres, O.Vives 
(2), Pla (1), equip inicial. Mar-
çal (1), Pove. Vera, Vilaseca, 
A. Povedano.
GOLS: 0-1 Vives penal (m 
6.10), 1-1 Alvarez (m 13). SE-
GONA PART. 1-2 Marçal penal.
(m 10.09),  1-3 Pla (m 10.30), 
2-3 Reinaldo (m 16.07), 3-3 
Alvarez (m 18.30), 4-3 Alvarez 
(m 20.05), 4-4 Ton Baliu (m 
22), 4-5 O.Vives FD (m 24.03). 
4-6 Ton Baliu (m 24.10). 5-6 Al-
varez (m 24.40)

Més info a http://ihc.blog.cat

Monclús: “La classificació 
per a la Copa és un molt 
bon premi”
L’entrenador de l’IHC, Fran-
cesc Monclús, declarava 
aquesta setmana a la web del 
club que “guanyar al Palau no 
era gens fàcil i més tenint en 
compte que feia molt temps 
que el Barça no hi perdia. Però 
teníem les nostres opcions. 
I més repassant el vídeo del 
nostre empat a la Champions. 
Vam intentar tornar a fer bé el 
qued vam fer aquell dia i su-
plir el que ens va faltar, que va 
ser creure’ns-ho més i anar a 
porteria. I crec que és el que 
vam fer dissabte. I ens ho vam 
creure. I també ens van sortir 
les coses. Contra el Barça t’ha 
de sortir tot bé. No és fàcil fer-li 
6 gols a casa. La clau va ser 
saber estar en tot moment dins 
del partit… al vestidor l’únic 
que vaig poder dir després del 
partit va ser que quan un equip 
guanya 1 a 3 i et remunten 4 a 
3 quan falten 5 minuts, sol pas-
sar que te’n marquin 3 o 4 més. 

I això li dóna més mèrit aquest 
equip. És una victòria molt 
real perquè a vegades vas al 
Palau i guanyes amb un mar-
cador amb pocs gols i es pot 
pensar quina sort has tingut de 
guanyar-hi… però va ser mèrit 
nostre i no demèrit del Barça 
guanyar aquest partit”.

Premonició en la 
classificació per a la Copa
El tècnic igualadí ha explicat 
que, “a principi de temporada, 
en la primera reunió que vam 
fer amb els jugadors, els vam 
preguntar a cadascú en quina 
posició volien acabar a la Lliga 
i quin objectiu tenien d’equip i 
el 90% van dir que entraríem 
a la Copa del Rei. Per tant, és 
una premonició que ja van tenir 
ells abans de posar-se els pa-
tins. És un molt bon premi. Tot 
el que vindrà ens ho agafarem 
amb molta iŀlusió”. 

Remuntada de l’IHC 
femení davant el Manlleu
L’IHC femení es va empor-
tar 3 punts molt patits davant 
del Manlleu, en partit de la 
12ena jornada de l’Ok Lliga 
femenina. Ho va fer gràcies a 
una gran remuntada a la se-
gona part.  Les arlequinades 
van anar sempre per davant 
en el marcador a la primera 
part però no van aconseguir 
obrir diferències. Raquel Ber-
nadas va avançar l’IHC però 
Nara Lòpez va empatar dos 
minuts després. Marta Soler 
i la mateixa Raquel Berna-
das van posar el 3 a 1 en el 
marcador però Nara Lòpez 
va repetir i va tornar a reduir 
diferències. Elba Garreta va 
tornar a ampliar la diferència 
a dos gols, però les visitants 
no afluixaven i  Clara Altimira 
va tornar a rebaixar-la abans 
del descans. 
El panorama es va enfosquir 
molt més quan, ja a la segona 
part, Laura Vall va empatar 
per les osonenques. Les no-
ies de l’IHC  van saber refer-
se del cop i amb 3 gols en 7 

minuts van poder remuntar. 
La clau va ser el penal que va 
transformar Laura Salvador i 
que va tornar la tranquil.litat a 
la pista. Després Raquel Ber-
nadas (que va signar un hat 
trick) i Anna Gil van acabar 
de decidir el partit. El FiM IHC 
jugarà avui divendres contra 
el Palau a casa i dissabte al 
Victorià Oliveres de la Riva 
contra el Voltregà.

IHC: Laura Hernandez, Laura 
Salvador (1), Marta Soler (1), 
Anna Gil Vendrell (1), Raquel 
Bernadas (3), Equip Inicial. Elba 
Garreta (1), Judith Baldris, Caro-
lina Escobar, Laura Balaguer.  
Gols: 1-0 Raquel Bernadas (m 
3.18), 1-1 Nara Lòpez (m 4.29), 
2-1 Marta Soler (m 7.34),  3-1 
Raquel Bernadas (m 10.13), 
3-2 Clara Altimiras (m 10.52) 
4-2  Elba Garreta (m 17.03), 4-3 
Nara Lòpez (m 19.24). SEGONA 
PART. 4-4 Laura Vall (m 7.52), 
5-4 Laura Salvador penal (m 
12.20), 6-4 Raquel Bernadas (m 
14.17), 7-4 Anna Gil (m 18.20).
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L’Handbol Igualada assoleix un punt en 
un partit molt disputat al Poble Nou

HANDBOL / REDACCIÓ

El primer equip del Club Hand-
bol Igualada es va desplaçar 
dissabte passat al pavelló de la 
Marbella del barri barceloní del 
Poblenou per jugar amb l’equip 
local el partit corresponent a la 
quinzena jornada de la lliga de 
Tercera Preferent.
Els igualadins van aconseguir 
un valuós punt (24 a 24), en un 
partit que haurien d’haver gua-
nyat, però que en els minuts 
finals també l’haurien pogut 
perdre. 
A la primera part van dominar 
completament als locals gràci-
es a una ben organitzada i con-
tundent defensa,  a una bona 
actuació del porter i a un atac 
força efectiu. Es va arribar al 
descans amb un marcador de 
12 a 15.
En el segon temps les tornes 
van canviar. Els del Poble-
nou van sortir decidits  a ei-
xugar la desavantatge que te-
nien, aconseguint aturar el joc 
d’atac dels visitants. Els iguala-
dins van perdre molt efectivitat 
de cara a porteria, fet que van 
aprofitar els locals per escurçar  
diferències. En el minut 15 va 
arribar l’empat (19 a 19). A par-
tir d’aquell moment els barce-
lonins es posaren  per davant 
en el marcador. Quan faltaven 
3 minuts pel final del partit  do-
minaven de 2 gols, però una 
reacció final dels d’Igualada 
va servir per empatar el partit, 
i encara van disposar de l’últim 
atac per poder guanyar, però 
no va poder ser.
Cal valorar positivament el 
punt aconseguit per l’equip 
d’en Jordi Riba.
Per l’Igualada van jugar: Hilari 
Canales (porter, 20 aturades), 
Pol Cantero (6), David Cubí, 
Adrian Suero (3), Roger Calça-
da, Esteban Lezama (7), Martí 
Ruiz (5),Carles Oller (3), José 
Gonzalez, Eduard Jounou, 
Sergi Velasco, Eric Elvira.
Col·laboren: Gràfiques Cubí i 
Asfalt

Infantil femení.

Bones sensacions 
del juvenil femení
CHI 21 – CH Amposta 35
Dirigides per Maure Vidal, van 
jugar: Ainoa Rizo, Nora Muñoz, 
Elena Mínguez, Jana Sendra, 
Mar Samper, Marta Muñoz, 
Judit Gómez, Jordina Marsal, 
Anna Font i a la porteria Míri-
am Pla.
Col·laboren: Rimon Glass i 
Ferreteria Jorba-Solà 

Un rival molt superior 
per al cadet femení
CHI 13 – H. Sant Quirze 27
Dirigides per Noélia Díaz, van 
jugar: Marina Just, Maria Bar-
rantes, Ana Vazquez, Marcel·la 
Esquerra, Paula Domingo, Nú-
ria Martín, Andrea Torregrosa, 
Marina Agut, Maria Noguera i 
Júlia Estany, a la porteria. 
Col·laboren: Torregrosa Advo-
cats i Forvi

Contundent derrota d’un ca-
det masculí minvat
Sagrat Cor 42  – CHI 20
Van jugar com a jugadors de 
camp: Carles Serra, Jordi 
Balsells, Àlex Campos, Xavi 
Ballesteros, Bryan Mezquida 

i Manel Muñoz. A la  porteria 
Sergi Ballesteros a les ordres 
de Martí Ruiz. Lesionats: Cesc 
Carrer, Pere Sendra, David 
Díaz, Jordi Calvet i Gerard 
Royo. Malalt Eric Gil.

Important victòria molt pati-
da i lluitada de l’infantil m.
CHI 25 – Pardinyes 22
Pel Club Handbol Igualada, 
dirigits pel Roger Calçada, 
van jugar, com a jugadors de 
camp: Max Segura, Josep 
Marcé, Brayan Mezquita, Ma-
nel Muñoz, Nil Subirana, Joel 
Caño, Arnau Capitán, Pol Riba, 
Nico Orozco i Pep Bové, com 
a porters: Adrià Senar i Martí 
Méndez.

Les infantils continuen 
insuperables
CHI 27 – Ass. Lleidatana A 6
Dirigides per Laura Baraldés, 
van jugar: Laia Bertran, Car-
la Bisbal, Marta Hernández, 
Emma Jové, Aida López. Maria 
Mayol, Cristina Muñoz, Olga 
Núñez, Núria Rizo (portera), 
Èlia Roca, Júlia Subirana i  Èlia 
Torreblanca.
Col·labora: Torreblanca 

Els equips Special Handbol 
comencen l’any amb un derbi  

HANDBOL / REDACCIÓ

Dissabte 26 de gener els 
dos equips del projecte 
Special del Club Handbol 
Igualada,iniciaven l’any amb el 
tan esperat derbi que enfron-
tava l’equip format per nens i 
nenes de l’Escola Àuria contra 
l’equip dels nois i noies del Ta-
ller Àuria. Com sempre i com 
si d’una gran final es tractés, 
aquest és un dels partits més 
esperats per ambdós conjunts. 
Un equip ple de jovenets amb 
molta empenta i ganes de l’es-
cola que volen demostrar que 
poden plantar cara a un equip 
més experimentat de Taller 
que per primera vegada esta-
ven reforçats pels nois de TVA .
El partit va disputar tres parts 
de quinze minuts. Ja des del 
inici els nois de la FAP van 
veure que no seria fàcil su-
perar l’equip de l’Escola , un 
equip que aprofita el seu joc 
ràpid i que fa molt mal en ju-
gades de contraatac que van 
saber aprofitar a la perfecció. 
Al final del primer temps, el re-
sultat era molta ajustat de 5 a 7 
a favor dels d’Apinas.
La segona part, els nois de la 
FAP, van aconseguir mantindre 
les distàncies sense permetre 
que la diferència de gols fos 
massa àmplia. Les jugades 
a la pista van demostrar, una 
vegada més, el gran treball i 
millora de tots els jugadors de 

la pista. Un joc que s’acosta 
molt a un autèntic partit federat 
. Tant els més menuts ,com els 
més grans, han après gairebé 
totes les normes del joc i han 
millorat moltíssim en jugades 
tècniques d’equip i individuals. 
El final de la segona part re-
flectia un resultat de 8 a 13 per 
l’equip d’ Apinas.
L’última de les parts d’aquest 
matx, va estar marcada per 
l’evident desgast i cansament 
dels jugadors. Tot i les bones 
intervencions de la porteria, es 
va imposar la força i joventut 
dels jugadors de l’Escola ,que 
d’una manera exemplar, van 
gairebé doblar el marcador. 
D’aquesta manera s’arribava al 
final del partit amb un 12 a 25 
per l’equip de l’Escola Àuria.
Només queda felicitar a tots i 
cada un dels jugadors i juga-
dores, l’esforç i l’entusiasme 
envejable que van demostrar 
una vegada més. Dirigits per 
Eduard i Marc per l’equip de 
la FAP, van jugar: Paloma (3 
gols), Carles (2 gols), Alba (1 
gol), Jennifer, Cañete, Toni(5 
gols), Dani, Montse, Leila i 
Carles Torra (1 gol). Dirigits 
per Sergi i Jordina, per l’equip 
d’Apinas, van jugar: Alejandro 
(8 gols), Bernat(12 gols), Joan 
(2 gols), Cristian(2 gols), David 
(1 gol), Marta, Sergi i Àngels a 
la porteria. L’Àrbitre del partit: 
Roger Calçada.

Mal dia per al prebenjamí iniciació A de l’IHC
Raquel Bernadas.- Dissabte 
al matí l’equip Pre-Benjamí 
Iniciació “A” de l’Igualada H.C. 
va disputar el partit correspo-
nent a la segona jornada de la 
Copa Barcelona enfrontant-se 
al CP Sant Ramon a l’escola 
Sant Ramon de Vilafranca.
Els nens i nenes del conjunt 
igualadí van començar plan-
tant cara al equip local i sem-
blava que el partit podria ser 
igualat. Res més lluny de la re-
alitat, ràpidament el Sant Ra-
mon va imposar el seu domini 
i els igualadins tan sols podien 
defensar-se. Els vilafranquins 
fruit de la seva superioritat, es 
van avançar en el marcador 
passats pocs minuts de l’inici 
iaquesta va ser la tendència 

general dels tres períodes. Tot 
i els intents, els menuts del 
IHC no assolien posar en perill 
la porteria contraria. La manca 
d’inspiració va fer que destaqu-
és especialment el porter igua-
ladí, que tot i els gols encaixats 
va fer una magnífica exhibició 
amb tota mena d’aturades. Les 
tres parts del partit van ser fa-
vorables a l’equip local que va 
guanyar per 4-0, 3-0 i 4-0 en 
els respectius intervals.
Esperonar a totes les joves 
promeses de l’IHC de cara els 
propers enfrontaments que els
esperen. El proper partit es 
disputarà al pavelló de Les Co-
mes el proper cap de setmana
envers el Cubelles.
Per part de l’Igualada HC van 

formar: Jan Ametllé, Gina Bal-
cells, Aina Caro, Àlex Gabarró, 
Jan Vidal i Oriol Carol (P) amb

l’entrenadora Raquel Berna-
das.
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Les infantils del CAI i Paula Blasco, 
campiones de Catalunya de cros
ATLETISME / IGNASI COSTA

Diumenge al matí, es dispu-
tava a Mataró, la 93a. edició 
del Campionat de Catalunya 
de Cros Individual i per Clubs, 
conjuntament amb la 43a. edi-
ció del Cros Ciutat de Mataró, 
amb organització del G.A. Llui-
sos. 
Hi participaren un nombrós 
grup de 65 atletes classificats  
del C.A.Igualada Petromiralles 
amb un total de 8  podis, sobre-
sortint les victòries de l’equip 
Infantil femení que es procla-
maren Campiones de Cata-
lunya per Clubs, també els 
2ns. llocs dels Juvenils mas-
culí, que es classificaren pel 
Camp. d’Espanya per Clubs, 
de les Alevines, i de les Ben-
jamines.  Cal ressaltar a més 
individualment, la gran victòria 
de Paula Blasco en Infantils, 
el 2n. lloc de Berta López en 
Alevins, i els 3ers. llocs de Mar 
Planas en Benjamins fem., i de 
Pepe García en Prebenjamins 
masc.. També el 5è. lloc en 
Promesa de Sheila Avilés, i el 
6è. d’Isma Neggazi en Junior 
femeni, assolint la classificació 
pel Campionat d’Espanya de 
Cros individual.
Les Infantils del CAI es procla-
maren brillantment Campiones 
de Catalunya amb un total de 
27 punts. Individualment, Pau-
la Blasco va ser la guanyadora 
amb 5’50”, seguida d’Èlia Ibar-
ra, 9a. amb 6’23”, Mar Belen-
guer, 17a. amb 6’30”, sobre 
1.650 m. de cursa, seguides 
de Laia Moix, 24a. amb 6’38”, 
Carlota Cerón 56a. amb 7’01”, 
Natalie Fuertes 167a. amb 
8’23”, i Tatiana Lago 225a. 
amb 11’11”.
Cal ressaltar igualment la gran 
actuació de les Alevines, Sots-
campiones de Catalunya amb 
35 punts. Individualment va 
sobresortir la 2a. posició de 
Berta López amb 4’43”, segui-
da de Marcel.la Solé, 10a. amb 
4’30”, i Laia Planas, 23a. amb 
4’40”, sobre 1.150 m. de cursa. 
Era 25a. Júlia Solé, amb 4’42”, 
49a. Paula Iglesias amb 4’58”, 
64a. Mariona Rodríguez amb 
5’07”, 79a. Olatz Zamora amb 
5’14”, 80a. Sabela Lago, amb 
5’14”, 82a. Judit Ibarra amb 
5’15”, 128a. Mar Paris amb 
5’41”, i 131a. Nàstia Ordi amb 
5’42”.
El tercer podi per clubs dels at-
letes del CAI el van assolir els 
Juvenils, que es proclamaren 
brillantment Sotscampions de 
Catalunya amb 74 punts, dar-
rera de la J.A. Sabadell, i amb 
un total de 18 equips classifi-
cats. Sobresortia individual-
ment Genís Comella, 13è. amb 
19’13”, seguit de Jaume Marín, 
17è. amb 19’36”, Rafael Hom-

L’equip infantil femení del CAI, unes grans campiones.

L’equip infantil 
masculí del CAI, 
cinquè al campionat 
català indoor 
d’atletisme

panera, 21è. amb 19’52”, i Ber-
nat Azcona, 26è. amb 20’07”, 
sobre 5.700 m. de cursa. En-
traren a continuació: 54è. Xavi-
er Cantenys amb  21’10”, 74è. 
Guim Oliveras amb 22’04”, 
82è. Marc Ribera amb 22’23”, 
87è. Bernat Canals amb 
23’16”, i 99è. Guillem Ordi amb 
25’25”, també en una brillant 
actuació global dels anoiencs, 
que s’han classificat pel Cam-
pionat d’Espanya de Cros per 
Clubs d’Oropesa (Castelló) del 
proper mes de Febrer.
El 4t. podi anoienc per equips 
era per a les Benjamines, tam-
bé 2es. per clubs amb 30 punts 
entre 20 equips participants, 
amb una brillant actuació, so-
bresortint el 3r. lloc de Mar Pla-
nas amb 4’42”, seguida de Nú-
ria Moix, 7a. amb 4’48”, i Carla 
Bisbal, 20a. amb 5’06”, sobre 
1.150 m. de cursa. Entraren 
a continuació: 26a. Martina 
Segura amb 5’11”, 60a. Judit 
Campoy amb 5’40”, 104a. Ju-
dit Navarro amb 6’19”, 119a. 
Neus García amb 6’32”, i 120a. 
Araceli Sánchez amb 6’33”.
Sheila Avilés entrava en una 
gran 5a. posició en Promesa 
fem., amb 27’09”, sobre 6.850 
m. de cursa, el que li donava la 
classificació pels Campionats 
d’Espanya individuals, en la 
cursa gran correguda conjun-
tament amb les Sènior, prova 
dominada per Judit Pla (At. 
Santutxu)  guanyadora amb 
23’22”, seguida de Gemma 
Barrachina (At. Santutxu) 2a. 
amb 23’29”.    
La lleidatana Isma Neggazi as-
solia una brillant 6a. posició en 
categ. Junior fem., amb 17’40” 
per cobrir els 4.500 m. de cur-
sa conjunta amb les Juvenils 
fem., pendent de confirmar la 
seva participació amb la Se-
lecció Catalana en l’estatal de 
Cros individual.
Els Benjamins foren 4ts. per 
equips amb 71 punts, entrant 
individualment 12è. Nicolau 
Gassó amb 4’42”, 17è. Lluc 
Roda amb 4’48”, 42è. Roger 
Iglesias amb 5’05”, 58è. Isaac 
Baltà  amb 5’17”, 117è. Albert 
Gil amb 6’05”, 148è. Roc Vila 
amb 6’40”, i 161è. Jan Clemen-

te, sobre 1.150 m. de cursa.      
Va sobresortir també la 7a. po-
sició per equips dels Cadets 
amb 196 punts, entrant indivi-
dualment 40è. Guillem Carner 
amb 17’18”, 42è. Arnau Bisbal 
amb 17’26”, 52è. Marcel Abad 
amb 17’41”, 62è. Victor López 
amb 18’00”, 115è. Pau Roca 
amb 20’12”, 116è. Daniel Ber-
rio amb 20’13”, i 125è. Jordi 
Riera amb 20’42”, sobre 4.500 
m. de cursa.      
En Alevins, va sobresortir la 
12a. posició de David Muñoz, 
amb 9’58”, seguit d’Alex Gar-
cía, 81è. amb 11’08”, Jan Bis-
bal, 90è. amb 11’18”, Guillem 
Santos, 111è. amb 11’41”, 
Mateu Segura, 113è. amb 
11’43”, Pau Vilanova, 133è. 
amb 12’15”, Alex González, 
160è. amb 13’31”, Edu Vilase-
ca 163è. amb 14’43”, i Miquel 
Solé 169è. amb 15’34”, sobre 
2.500 m. de cursa.  
Els Infantils entraren individu-
alment 53è. Oriol Castells amb 
12’21”, 75è. Oriol Martínez 
amb 12’54”, 114è. Pol Sanz 
amb 13’39”, i 116è. Abel Mén-
dez amb 13’40”, sobre 3.100 
m. de cursa.      
Laura Farré era 25a. en Ju-
venil, amb 20’05”, seguida de 
Susanna Gordillo, 36a. amb 
20’36”, en la cursa sobre 4.500 
m.
En la cursa de Cadets era 54a. 
Angela Moro amb 13’37”, se-
guida d’Aida Calleja, 94a. amb 
14’57”, sobre  3.100 m. de cur-
sa.  
Pepe García era 3r. en Preben-
jamins masc., amb 1’58” sobre 
els 500 m. de cursa, seguit de  
Jan Navarro, 43è. amb 2’52”, 
en la cursa conjunta amb les 
femenines, categ. en la que era 
11a. Júlia Oliveras amb 2’35”, 
seguida d’Ares Giménez, 12a. 
amb 2’35”.  Aquestes categori-
es no corresponien al Campio-
nat de Catalunya de Cros. 
La prova gran Promesa/Sènior 
sobre 10.300 m., va ser gua-
nyada per l’internacional Car-
les Castillejo (Adidas), cam-
pió amb 30’43”, seguit d’Ayad 
Lamdassem (Bikila) 2n. amb 
30’51”.  

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’equip Infantil del Club Atlè-
tic Igualada Petromiralles, va 
assolir una molt destacada 
5a. posició als Campionats 
de Catalunya per Clubs el 
passat dissabte al matí, a la 
Pista Coberta de Sabadell.
Els Infantils del CAI assoliren 
el 5è. lloc entre els 13 equips 
participants, amb un total de 
85 punts, en la competició 
dominada pel Cornellà Atl. 
amb 96 punts, seguits del 
G.A. Lluisos Mataró, 2ns. 
amb 95 punts, i fins a 13 
equips participants.
Individualment, va sobresor-
tir el triomf del vilanoví Hec-
tor Ramos en salt d’altura, 
amb 1,55 m., Rècord dels 
Campionats.
Els 4ts. llocs de Pau Jorba 
en perxa, amb 1,80 m., d’Ori-
ol Castells en triple salt, amb 
9,53 m., de Baldiri Gassó en  
pes amb 7,49 m. Eren 5ens. 
Oriol Martínez en 1.000 m. 
llisos, amb 3’20”04, i Abel 
Méndez en llargada amb 
3,79 m.. Nil Bacardit era 6è. 
en 60 m.ll. amb 9”47. Eren 
7ens. Pol Sanz en 600 m.ll. 
amb 1’53”75, i els compo-
nents del relleu del CAI de 4 
x 200 m. format per Nil Ba-
cardit - Oriol Castells - Oriol 
Martínez i Adrià Pujadó, amb 
2’02”61. David Silvestre era 
12è. en els 60 m. tanques 
amb 13”42, abandonant Xa-
vier Márquez en els 2.000 m.

Les infantils, sisenes
Les noies del CAI assoli-
ren una molt meritòria 6a. 
posició, amb un total de 72 
punts. S’imposaren amb 92 
punts les noies de l’Avinent 
Manresa.
Individualment, van sobre-
sortir les 2es. posicions de 
Paula Blasco en els 1.000 
m.ll. amb 3’07”04, i d’Èlia 
Ibarra en els 2.000 m.ll. amb 
7’32”08. Cal ressaltar també 
els 4ts. llocs d’Alba González 
en salt de llargada, amb 3,82 
m., i de Natalie Fuertes en 
triple salt amb 8,48 m. Eren 
5enes. Mar Belenguer en 
600 m.ll.  amb 1’53”81, Laia 
Moix en altura amb 1,25 m., 
i 8a. Maria Torras en 60 m. 
tanques, amb 11”86. Eren 
9enes. les components del 
relleu del CAI de 4 x 200 m., 
format per Alba González - 
Laia Moix - Cristina Ribas i 
María Torras, amb 2’03”95, 
mentre Cristina Ribas era 9a. 
en 60 m.ll. amb 9”47, i Carola 
Bertràn era 10a. en pes amb 
6,57 m.

L’equip cadet 
masculí del CAI, setè 
al campionat català 
indoor d’atletisme
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L’equip Cadet masculí del 
CAI Petromiralles, tenia una 
bona actuació a la Pista Co-
berta de Sabadell. Els  joves 
atletes assoliren una molt 
meritòria 7a. posició amb 70 
punts, en la competició domi-
nada pel F.C. Barcelona amb 
97 punts, i fins a 12 equips 
classificats. 
Individualment van sobresor-
tir el 2ns. llocs d’Oriol Bertràn 
en salt d’altura, amb 1,65 m., 
i d’Arnau Bisbal en 3.000 
m.ll. amb 10’32”37.
Van sobresortir també Mi-
quel Pineda, 6è. en 60 m.ll. 
amb 7”83, i Pau Roca en 
pes amb 9,11 m., essent 5è., 
mentre David Valls era 6è. 
en salt de llargada amb 4,86 
m. Eren 7ens. Marcel Abad 
en 600 m.ll. amb 1’37”82, 
Vicenç Pulido en els 60 m. 
tanques amb 11”23, i els 
components del relleu de 4 
x 200 m. del CAI format per 
David Valls -  Arnau Carulla 
- Guillem Carner i Miquel Pi-
neda, amb un bon registre de 
1’46”68.  Guillem Carner era 
9è. en 300 m.ll. amb 43”16, i 
entraven 11ens. Victor López 
en 1.000 m.ll. amb 3’12”38, i 
Jordi Riera en triple salt amb 
9,24 m.

Les noies, sisenes
Les cadets es classificaren 
sisenes amb 79,5  punts, per 
darrera dels potents conjunts 
de l’A.A. Catalunya, guanya-
dores amb 113 punts. 
Va sobresortir la gran victò-
ria assolida per Nuria Rey 
en llançament del pes, amb 
10,25 m., i les excel·lents 
2es. posicions d’Anna Asen-
si en 60 m.llisos, amb 7”91, i 
de Marta Llagostera en 600 
m.ll., amb 1’49”45.
Cal ressaltar també la molt 
destacada 3a. posició de Ju-
dit Bascompte en el salt de 
llargada, amb 4,40 m., i tam-
bé de les components del 
relleu de 4 x 200 m. del CAI, 
format per Gemma Ortega - 
Judit Bascompte - Marta Lla-
gostera i Anna Asensi, amb 
un gran “crono” de 1’50”26. 
Eren 6es. Gemma Ortega en 
300 m. llisos, amb 44”24, i 
Cristina Gabarró en el salt de 
perxa, amb marca personal 
de 2,05 m.  Era 8a. Mar Ro-
dríguez en  salt d’altura, amb 
1,30 m., i les debutants amb 
el CAI Angela Moro, 8a. en 
1.000 m.llisos amb 3’29”89, i 
Carla Cucurella, 11a. en els 
60 m. tanques amb 12”45.



  Jornada 18
  Vilanova G.  -  Valls   5  :  2
  Reddis  -  V. Alegre   1  :  1
  Martinenc  -  Andorra   3  :  0
  Tàrrega  -  Sants   2  :  4
  Torreforta  -  Amposta   0  :  1
  IGUALADA  -  Ascó   1  :  4
  Morell  -  Cervera   2  :  0
  Torredembarra  -  Santfeliuenc   0  :  0
  Tecnofutbol  -  Viladecans   1  :  2
   Jornada 19
   Sants  -  Vilanova G.   _  :  _
   Torreforta  -  Valls   _  :  _
   Amposta  -  Reddis   _  :  _
   Cervera  -  Tàrrega   _  :  _
   Viladecans  -  Morell   _  :  _
   Andorra  -  IGUALADA   _  :  _
   Ascó  -  Torredembarra   _  :  _
   Santfeliuenc  -  Tecnofutbol   _  :  _
   V. Alegre  -  Martinenc   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ascó   18   42     50:18     32
2   Santfeliuenc   18   35     23:14     9
3   Viladecans   17   33     26:16     10
4   IGUALADA   18   32     36:20     16
5   Martinenc   17   30     35:17     18
6   Amposta   18   30     27:20     7
7   Vilanova G.   18   27     28:22     6
8   Tàrrega   18   27     29:27     2
9   V. Alegre   17   23     25:27     -2
10   Torreforta   18   23     23:30     -7
11   Reddis   18   23     19:34     -15
12   Morell   18   21     16:27     -11
13   Tecnofutbol   18   20     17:29     -12
14   Andorra   17   18     18:26     -8
15   Sants   18   18     29:38     -9
16   Valls   18   15     17:29     -12
17   Cervera   18   14     19:35     -16
18   Torredembarra   18   13     20:28     -8 

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

  Jornada 19
   Ribes  -  MONTSERRAT   _  :  _
   ÒDENA  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   La Granada  -  CAPELLADES   _  :  _
   Les Roquetes  -  SAN MAURO   _  :  _
   St. Cugat Ses.  -  FÀTIMA   _  :  _
   St. Sadurní At.  -  ANOIA   _  :  _
   Suburense  -  Sitges   _  :  _
   Base Vilanova  -  Riudebitlles   _  :  _
   Hortonenc  -  Jove Roquetes   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   SAN MAURO   18   45     66:25     41
2   ÒDENA   18   37     50:31     19
3   Les Roquetes   18   37     44:28     16
4   Sitges   18   36     46:30     16
5   Suburense   18   34     36:25     11
6   Base Vilanova   18   33     44:32     12
7   Vilafranca Atl.   17   32     33:22     11
8   Jove Roquetes   18   27     45:29     16
9   Riudebitlles   18   27     37:40     -3
10   St. Cugat Ses.   17   22     34:34     0
11   La Granada   18   19     28:40     -12
12   St. Sadurní At.   18   18     28:42     -14
13   CAPELLADES   18   16     30:48     -18
14   Hortonenc   18   16     25:47     -22
15   MONTSERRAT   17   14     25:48     -23
16   ANOIA   18   13     27:43     -16
17   Ribes   18   12     24:35     -11
18   FÀTIMA   17   11     23:46     -23

  Jornada 16
  Vilanoveta  -  Piràmides   3  :  0
  Rebrot  -  Garcia Montbui   3  :  2
  PM Tossa  -  La Paz   5  :  1
  Montbui  -  Pobla Clar.   1  :  3
  Ateneu Ig.  -  Carme   2  :  4
  Jorba  -  Vista Alegre   2  :  3
  Tous  -  Calaf   0  :  0

   Jornada 17
   Piràmides  -  Montbui   _  :  _
   La Paz  -  Torre Clar.   _  :  _
   Calaf  -  PM Tossa   _  :  _
   Garcia Montbui  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Carme  -  Jorba   _  :  _
   Vista Alegre  -  Tous   _  :  _
   Pobla Clar.  -  Rebrot   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Carme   15   35     64:21     43
2   PM Tossa   15   34     55:27     28
3   Vilanoveta   15   32     38:22     16
4   Pobla Clar.   15   29     52:34     18
5   Garcia Montbui   15   29     37:22     15
6   Rebrot   15   28     56:37     19
7   Calaf   14   27     54:22     32
8   Ateneu Ig.   15   26     51:29     22
9   Vista Alegre   15   26     31:34     -3
10   Jorba   14   16     48:46     2
11   Tous   14   11     20:27     -7
12   Montbui   15   10     31:49     -18
13   Torre Clar.   13   8     14:54     -40
14   La Paz   14   3     17:67     -50
15   Piràmides   14   0     12:89     -77

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7

  Jornada 16
  Torrellenc  -  Ràpit Català   2  :  3
  VALLBONA  -  HOSTALETS P.   3  :  4
  Martinenca  -  Mediona   3  :  1
  CABRERA ANOIA  -  Fontrubí   4  :  1
  St. Sadurní  -  Real Unión   4  :  1
  Plana Rodona  -  Espirall   2  :  2
  Can Cartró  -  Puigdàlber   9  :  2
  Ind. Garraf  -  LA LLACUNA   1  :  1

  Jornada 17
   Ràpit Català  -  VALLBONA   _  :  _
   HOSTALETS P.  -  St. Sadurní   _  :  _
   Fontrubí  -  Torrellenc   _  :  _
   LA LLACUNA  -  CABRERA ANOIA   _  :  _
   Mediona  -  Plana Rodona   _  :  _
   Espirall  -  Can Cartró   _  :  _
   Puigdàlber  -  Ind. Garraf   _  :  _
   Real Unión  -  Martinenca   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1   Ràpit Català   16   37     55:19     36
2   HOSTALETS P.   16   36     59:20     39
3   Espirall   16   32     49:26     23
4   Ind. Garraf   16   32     33:17     16
5   Can Cartró   16   31     47:26     21
6   Mediona   15   29     45:26     19
7   Torrellenc   16   27     45:28     17
8   Plana Rodona   16   25     52:28     24
9   Martinenca   16   23     35:30     5
10   St. Sadurní   15   21     37:31     6
11   CABRERA ANOIA   16   21     35:43     -8
12   LA LLACUNA   16   17     24:39     -15
13   Real Unión   15   16     35:31     4
14   VALLBONA   15   9     26:55     -29
15   Fontrubí   16   3     12:70     -58
16   Puigdàlber   16   0     7:107     -100

futbol 4A CATALANA G10
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El CF Igualada perd davant 
un gran líder Ascó (1-4)

FUTBOL / ROGER MARÍ

El conjunt igualadí va patir 
una contundent derrota davant 
l’Ascó que va demostrar a Les 
Comes perquè és el líder de la 
categoria. Els igualadins van 
ser clarament superats en la 
segona meitat i d’aquesta for-
ma van veure trencada la rat-
xa de 8 victòries consecutives 
com a locals.
Els homes d’Isidre Tarrés, 
conscients de la transcendèn-
cia de l’enfrontament i de l’en-
titat del rival, van sortir molt 
concentrats al partit i amb ga-
nes de demostrar el lloc que 
ocupen a la taula classificatò-
ria. Les coses no van poder co-
mençar millor perquè Fran (9′) 
després d’aprofitar una gran 
assitència de Diez, va aconse-
guir superar amb una gran va-
selina al porter visitant. Malau-
radament l’alegria dels blaus 
només va durar 1 minut perquè 
Pijuan (10′) va aconseguir ba-
tre la porteria de Yannick gràci-
es a un espectacular xut creuat 
que va entrar per l’escaire. Els 
igualadins, tot i rebre aquest 
cop moral, no van abaixar els 
brassos i van seguir intentant 
practicar el seu joc combina-
dor habitual. El partit era molt 

Una de les accions del partit de diumenge a les Comes. Fotos: Toni Marí.

intens i d’una gran igualtat per-
què l’Ascó intentava desplegar 
el seu bon joc de toc, però els 
igualadins també contraresta-
ven amb algunes accions de 
perill. Baraldés al minut 22 va 
tenir una gran ocasió per tor-
nar a avançar als locals, però 
el seu xut de falta es va esta-
vellar al travesser. Per la seva 
banda, l’Ascó també intentava 
crear perill, sobretot gràcies a 
Pijuan que amb les seves inter-
nades per la banda portava de 
corcoll a tota la defensa local.
A l’inici de la represa, una com-
binació visitant acabaria amb 
un clar penal de Baraldés. 
Fernández (49′) va ser l’encar-
regat de transformar la pena 
màxima.
Aquesta acció va ser la clau 
del partit perquè l’Igualada 
durant tot el segon període va 
anar a remolc i gairebé no va 
crear perill a la porteria visi-
tant. Per la seva banda, l’Ascó 
es trobava molt còmode amb 
l’avantatge en el marcador i 
combinava amb una gran fa-
cilitat al mig camp ja que les 
constants permutes dels seus 
homes atacants li permetien 
crear situacions de superioritat 
en les diferents línies del ter-

reny de joc. Els visitants eren 
els amos i senyors del partit 
i més quan Fernández (67′) 
va aprofitar un mal refús de 
Yannick per fer el tercer gol i 
d’aquesta forma fer l’estocada 
definitiva al conjunt igualadí. 
Els blaus van baixar definitiva-
ment els braços davant un rival 
que va saber aprofitar molt bé 
les seves armes. Finalment, 
Fernández (89′) en un contra-
atac va aconseguir fer el seu 
hat-trick particular en anotar el 
quart i definitiu gol.
El CF Igualada s’intentarà re-
fer d’aquesta derrota el pròxim 
dissabte en la seva visita a 
l’Andorra.
Fotos: Toni Marí.
C.F Igualada: Yannick, Ma-
rimón, Pagés, Bachana, Ba-
raldés, Diez (Ton, 82′), Enric 
(Cortada, 60′), Jony, Palet (Si-
món, 82′), Fran i Gerard (Marí, 
74′).
C.F Ascó: Chine, Roca, 
Sánchez (Armengol, 5′), Cañe-
llas, Gabernet, Fernández, Pi-
juan, Grau, Rojas (Diaz, 78′), 
Garcia (Roigé, 54′) i Gavaldà.
Gols: 1-0, Fran (9′). 1-1, Pijuan 
(10′). 1-2 Fernández (49′). 1-3 
Fernández (67′). 1-4 Fernán-
dez (89′).

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.

2
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EP Mª BERNADAS           d’IGUALADA     

Diumenge 3 de febrer  2013 a les 12.30 h del migdia



41
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
1 de febrer de 2013Esports

Roger Roca, segon a la mitja 
marató de Terrassa
ATLETISME / REDACCIÓ

Amb mes de 2000 participants 
a la mitja, i només superat per 
Rafael Iglesias, Roger Roca 
ha demostrat que va trobant 
el seu punt òptim, doncs amb 
una cursa gens ideal per acon-
seguir fer marques, va millorar 
un minut respecte fa 15 dies a 
Sitges on el terreny era molt 
mes favorable per anar ràpid.
Onze segons van separar de 
la victòria a l’igualadí, però 
molt satisfet  amb un registre 
de 1h06’43’’, una bona marca 
amb un recorregut ple de pu-
jades amb força desnivell, que 
feia que l’esforç fos màxim a les 
pujades per no perdre temps i 
a les baixades calia anar ràpid 
per recuperar el perdut. 
També es va desplaçar a la ca-

Roger Roca, durant la prova a Terrassa.

pital egarenca, Albert Moreno, 
que també amb una excel·lent 
cursa, aconseguia classificar-
se en un meritori sisè lloc, amb 
un registre de 1h 09’15’’.
Finalment, Jordi Moreno també 

va participar en aquesta mitja 
amb un temps de 1h23’49’’, 
entrant al lloc 84, i sent quart 
classificat a la categoria de ve-
terans. 

El CERRR Igualada, al campionat d’Espanya
ATLETISME / REDACCIÓ

A Reinosa s’ha disputat el 
campionat d’Espanya de triatló 
d’hivern on al CERRR Iguala-
da ha tingut una bona repre-
sentació, amb el Joan Freixa, 
Jaume Consola i Marc Relaño.
La cursa s’ha desenvolupat 
sobre les distancies de 10.000 
metres inicialment de cursa a 
peu, per seguir amb 24 kms, 
de bicicleta, des de Reinosa 
fins l’Alto de Campoo, i una ve-
gada al cim fer 10 kms, sobre 
els skis.
Cal destacar el magnífic re-
sultat aconseguit per el Joan 

Freixa, quart absolut, just per 
darrera de Jon Erguin, Egoitz 
Zalakain i Raul Roda. Desta-
car que el Joan  ha fet el millor 
temps en el tram de bici, per lo 
tant a estat el millor escalador.
Meritòria també a estat la dot-
zena posició del Jaume Con-
sola, amb un segon parcial a 
la cursa a peu, i que s’ha man-
tingut en els llocs capdavanter 
durant la cursa.
L’altre home el Marc Relaño 
no ha passat el tall de temps 
que donen els jutges per clas-
sificar-se i no surt a la general 
absoluta. 

Empat sense gols de l’AVI 
davant el Sarrià 
FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Bon partit el que ens varen ofe-
rir els dos contrincants, molta 
lluita, molt  respecte, però sen-
se moure  els zeros del marca-
dor. El primer quart d’hora va 
ser de tempteig, sense cap ju-
gada de perill fins el minut 17, 
en el que Domènech hagué de 
desviar un xut perillós. La res-
posta local no va ser fins el 25, 
Robert jugà al centre del camp 
cap a Jhony que s’internà i 
passà a X. Moyes, que habilità 
a Ureña, el qual provà una va-
selina que sortí per damunt del 
travesser. Abans d’arribar al 
descans Robert, sempre atent, 
avortà una contra que portava 
verí i l’últim atac foraster fou ta-
llat de cap per Padró a córner. 
Dos centrals molt segurs. 
Començà el segon temps i al 
minut 2, altre cop el meta Do-
mènech llençant-se cap el pal 
llarg, efectuà una bona atura-
da després d’una centrada de 
l’extrem que fou rematada de 
molt a prop. Ambdós equips 
cercaren insistentment el gol. 

Va ser l’Igualada al quart d’ho-
ra el qui va efectuar una gran 
jugada per mediació de Farré, 
el qual pujà pel lateral fins prop 
de l’àrea contrària, centrà so-
bre Badia que controlà l’esfèri-
ca i  amb un xut ben col·locat 
marcà un ‘golàs’ que hauria 
significat la victòria local si el 
col·legiat no s’hagués inventat 
un fora de joc inexistent. En-
cara insistiren els blaus en una 
internada d’Alfred en  la que el 
seu tir sortí llepant el pal. I ja a 
les acaballes del partit, anotem 
un bon remat de Badia que 
parà el porter.
Els de Les Comes han re-
muntat els mals moments i es 
mereixeren guanyar, però l’àr-
bitre, mancat d’ajudants a les 
bandes, no pogué evità l’error. 
Viles i Paradell alinearen a: 
Domènech, Farré, Padró, Ro-
bert, Jhony, Ivan, Corbella, Al-
fred, X. Moyes, Ureña, Ricard, 
Toro i Badia. Dissabte vinent 
es jugarà a Cornellà, a les 19h. 
Al camp nou situat al costat del 
de l’Espanyol.

Els juvenils del CAI, 
sotscampions de Catalunya
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del Relleu Juvenil 
de 4 x 200 m. del C.A.Igualada 
Petromiralles Adrià Foix, Jordi 
Yoshinori Matsuoka, Jan Roca 
i Albert Rovira, assoliren la me-
dalla d’Argent i el Sotscampi-
onat de Catalunya de Relleus 
4 x 200 m., amb una brillant 
actuació el passat diumenge, 
a la pista coberta de Catalu-
nya a Sabadell, en les proves 
disputades conjuntament amb 
els Campionats de Catalunya 
Promesa, i amb les Proves de 
Control Absolut, i que comp-
tàren amb la participació dels 
atletes capdavanters de l’atle-
tisme català de les categ. res-
pectives.
Els components del relleu de 4 
x 200 m. Juvenil masc. del CAI 
format per Adrià Foix, Jordi Yo-
shinori Matsuoka, Jan Roca i 
Albert Rovira, foren 2ns. i me-
dalla d’Argent a la final amb un 
gran registre de 1’34”13, úni-
cament superats pel Cornellà 
Atl., guanyadors amb 1’31”92, 
i que establiren un nou Rècord 
de Catalunya, superant el dels 
atletes del CAI en semifinals. 
Els anoiencs assoliren amb 
un gran registre de 1’32”55 en 
Semi-Finals, un nou Rècord 
de Catalunya Juvenil, en una 
brillant actuació. En la final, el 
quartet igualadí es va imposar 
a equips del nivell de l’A.A. Ca-
talunya, 3ers. amb 1’36”77, la 
J.A. Sabadell 4ts. amb 1’36”85, 

l’ISS L’Hospitalet, 5ens. amb 
1’37”50, i la U.A. Rubí, 6ens. 
amb 1’42”01.  

Albert Hernández, quart en 
60 m. tanques
Pel que fa a l’atleta Promesa 
del CAI Petromiralles Albert 
Hernàndez, participant als 
Camp. de Catalunya Promesa, 
va assolir una molt destacada 
4a. posició en els 60 m. tan-
ques masc., amb un gran re-
gistre de 8”93, després d’entrar 
2.n. en la semifinal correspo-
nent amb un  “crono” de 8”98, 
que li va donar l’accés a la final 
de la prova, en una molt bona 
actuació de l’anoienc. 

Jordi Y. Matsuoka, un dels sotscampions

Atletes del CAI al 10è GP de Marxa 
Villa de Zuera, a Saragossa
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge dia 20, el 
CAI Petromiralles  va ser pre-
sent un any més al G.P de 
Marxa de Zuera, amb una des-
tacada actuació dels anoiencs 
del CAI participants.
En la categoria Aleví femení, la 
Laura Giménez finalitzava en 
segona posició amb un temps 
de 12’52’’ i aconseguint marca 
personal en la distància. Tan 
sols per darrera de l’atleta lo-
cal Anae Ratavovil del Simply 
Scorpio, que va aconseguir 
un temps oficial de 12’45’’. En 
tercera posició entrava l’atleta 
del Cristo Rey alto Pilar Alonso 
amb un temps de 13’13’’.
Per la seva banda, l’atleta Sil-
via González, va finalitzar en 
una brillant segona posició 
als 10Km, en categoria pro-
mesa femení i amb un temps 
de 1h04’31’’. La guanyadora 
de la cursa va ser la Raquel 

León del C.A Valladolid amb un 
temps de 56’46’’.
En categoria Benjamí masculi, 
el Joel Giménez va pujar tam-
bé al podi finalitzant en tercera 
posició, tan sols per darrera 
dels atletes locals Alejandro 
Campo, Simply Scorpio i del 
Daniel Alonso del Cristo Rey.
No va tenir la mateixa sort l’at-
leta Cadet Igualadí Hector Hi-

dalgo, que es va veure obligat 
a abandonar la cursa per pro-
blemes físics quan lluitava en 
les posicions capdavanteres.
Després d’aquesta cursa, els 
atleltes del CAI Petromiralles 
disputaran el Campionat de 
Catalunya de marxa que tindrà 
lloc el proper dia 17 de Febrer 
a Badalona. 

Alguns dels joves participants anoiencs a la prova aragonesa.
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Demà se celebra el Sopar de la Bandera 
de Quadres de Moto Club Igualada
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La tradicional festa anyal de 
Moto Club Igualada es celebra-
rà demà dissabte al Restaurant 
Ses Oliveres d’Igualada a par-
tir de les 9 del vespre. La festa 
anomenada Sopar de la Ban-
dera a Quadres principalment 
està dedicada als pilots de 
MCI que al llarg de la tempo-
rada passada van participar en 
les diverses especialitats del 
motociclisme i automobilisme 
esportiu ja sigui en els campi-
onats catalans, estatals i  inter-
nacionals.
Per poder assistir al sopar i 
fer la reserva de tiquets cal fer 
una transferència a la Caixa 
de Terrassa (Unnim) al núme-
ro de compte 2107 0043 59 
2113610869, amb un preu de 
37 euros els adults i 18 euros 

Els pilots dakarians de MCI a l’Ajuntament igualadí.

Convocatòria d’assemblea general de MCI

els infantils fins a 14 anys.
El prestigiós guardó de la Ban-
dera de Quadres dissenyat per 
la Joieria Rosich enguany es 
lliurarà al pilot igualadí Jordi 
Viladoms que a l’anterior tem-
porada es classificà en una 
exceŀlent quarta posició en el 
Dakar, així com subcampió del 
món de raŀlis cross country. 
Sense dubte un merescut re-
coneixement al formidable pilot 
anoienc. 
MCI també rendirà homenatge 
als seus pilots que van destacar 
més el 2012, com Miquel Prat 
guanyador del Volant RACC, 
Armand Monleón campió de 
Catalunya d’enduro i amb bri-
llants classificacions al mundial 
i estatal, els germans Seuba a 
Bike Trial, Jordi Balcells també 
en enduro, els joves pilots Àlex 

Canales i Àlex Borbalàs a trial, 
Xavier Bargalló a trial 4x4, així 
com als pilots més jovenets del 
club que van participar en varis 
campionats.
Durant el transcurs de la nit 
està prevista  la presentació 
de la coŀlecció de rellotges 
MOMO-Jordi Viladoms de la 
Joieria Rosich, així com de la 
presentació de les proves es-
portives que organitzarà Moto 
Club Igualada al llarg d’aques-
ta nova temporada, a més de 
fer un resum de les magnífi-
ques portades a terme la tem-
porada anterior com van ser el 
Raŀli Ciutat d’Igualada, l’Endu-
ro Igualada-Òdena, la matinal 
4x4 d’Igualada i el Campionat 
Social de Mototerres.

Mireia Conde, Lluc Miquel i Joan Miquel, 
guardonats per la FCM
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Al Centre d’Alt Rendiment de la 
Generalitat de Catalunya es va 
celebrar l’acte de lliurament de 
trofeus de la temporada 2012 
per part de la Federació Cata-
lana de Motociclisme.
Diversos pilots del Moto Club 
Montbui van ser els guardonats 
entre els que cal destacar a Mi-
reia Conde campiona del món 
de trial de fèmines per equips 
i també campiona estatal de 
trial. Continuant amb l’especi-
alitat de trial, va ser guardonat 
el molt jove pilot Lluc Miquel, 
campió de Catalunya de la 
categoria Aleví i també el seu 
pare Joan Miquel campió de 
Catalunya a la categoria Pro-
mo. Així mateix el MC Montbui 
va rebre un diploma pels mag-
nífics resultat al llarg de l’ante-
rior temporada dels seus pilots.

L’Ajuntament d’Igualada 
rep als pilots del Dakar
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Una vegada acabada l’edi-
ció d’enguany el Dakar, arriba 
l’hora dels reconeixements 
als participants per part dels 
amics, clubs i també dels es-
taments públics, com va ser 
el que l’Ajuntament d’Igualada 
va fer el passat divendres al 
vespre als pilots de Moto Club 
Igualada.
El motociclista igualadí Jordi 
Viladoms i els pilots de cami-
ons l’igualadí Pep Segura i el 
coponenc Francesc Salisi van 
rebre l’homenatge per part de 
l’Ajuntament d’Igualada encap-
çalat per l’alcalde Marc Castells 
i varis membres del consistori 
igualadí entre ells la regidora 
d’Esports, Rosa Plassa.
Iniciar el parlaments l’Alcalde 
donant les gràcies per ajudar 
a donar conèixer el nom de 
la ciutat i de l’Anoia per terres 
sud-americanes i arreu del 
món. Igualment el President 

de MCI senyor Jordi Bòria va 
agrair l’esforç dels pilots del 
club per participar en aquest 
raid tan dur. Jordi Viladoms 
comentar que sempre és bo 
comptar amb altres anoiencs 
participants i va donar les grà-
cies a les empreses igualadi-
nes Buff i Joieria Rosich pel 
seu suport. I si Viladoms té clar 
que vol tornar-hi a participar 
en la propera edició, igualment 
tant Pep Segura com Francesc 
Salisi van dir que ja estan pre-
parant el Dakar 2014, motiu 
pel que ja han començat els 
corresponents contactes.
Una vegada finalitzat l’acte al 
saló de plens, els seus amics 
els van preparar una agrada-
ble sorpresa, doncs a baix a la 
plaça hi havia aparcat un antic 
Volswagen amb decoració da-
kariana i amb el qual donaren 
una divertida volta per la plaça 
igualadina.

D’acord amb els estatuts, Moto 
Club Igualada convoca As-
semblea General Ordinària per 
demà dissabte dia 2 de febrer 
a les sis de la tarda en prime-
ra convocatòria i a dos quarts 
de set de la tarda en segona 
convocatòria al complex del 
restaurant de Sant Jaume Se-Els pilots del Moto Club Montbui amb els trofeus rebuts.

soloveres d’Igualada.
L’ordre del dia serà el següent: 
nomenament del censor de 
l’Assemblea, ratificació si pro-
cedeix de l’acta, informe del 
President, aprovació de l’exer-
cici econòmic del 2012, apro-
vació del calendari i pressu-
post 2013, i precs i preguntes.
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Joan Masip i Albert Kenji Matsuoka al Torneig Internacional de Catalunya

Irena Gual, en el Campionat de Catalunya absolut de natació

L’HC Montbui no passa de 
l’empat amb el Lleida (7-7)
HOQUEI / REDACCIÓ

L’Hoquei Club Montbui va su-
mar un punt a Can Passanals 
contra el Lleida en un partit mol 
igualat.
El partit va començar molt bé 
per als montbuiencs que es 
van avançar al marcador en el 
primer minut de partit aprofitant 
una errada en defensa.
Els lleidatans que arribaven 
a Can Passanals sense cap 
pressió van realitzar un bon 
partit i abans del descans es 
van posar per davant al marca-
dor (2-3). Però l’HC Montbui va 
poder empatar en els darrers 
segons de la primera meitat (3-
3) aprofitant una falta directa.
La segona part va ser molt 
igualada amb moltes ocasi-
ons per ambdós equips. Els 
dos equips van fer quatre gols 
més i es va arribar als darrers 
minuts de partit amb molta 
emoció (7-7). Però cap dels 
dos equips va ser capaç de 
moure el marcador. Als darrers 

instants,el pal va impedir que 
els montbuiencs es posessin 
per davant però el porter local 
també va aturar un penal i una 
falta directa que van salvar un 
punt.
Final de partit a cara o creu 
i repartiment de punts. Tot i 
l’empat els montbuiencs se-
gueixen a la zona alta de la 
classificació.
HC Montbui: Pep Ferrer (porte-
ria), Edu Casadó (2), Joel Mon-
tiel, Bernat Perelló (3), Daniel 
Gual (1) -inicial- Oriol Mata (1), 
Isaac Gual, Ricard Pérez, Ivan 
Rica i Adrián Muñoz. Entrena-
dor: Gabri Ramírez.
Gols: 1-0 Edu Casadó, 1-1, 
1-2, 2-2 Daniel Gual, 2-3, 3-3 
Bernat Perelló (Descans) 3-4, 
4-4 Bernat Perelló, 4-5, 5-5 
Oriol Mata, 5-6, 6-6 Edu Casa-
dó, 7-6 Bernat Perelló i 7-7
Proper Partit: CH - HC  Mont-
bui (Divendres, 1 de Febrer, 
21.30h.).

L’equip sènior de l’HC Montbui.

Joan Masip i Albert K. Matsuoka, en el 
torneig internacional de Catalunya
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana s’ha 
disputat a Calella el Torneig In-
ternacional de Catalunya, una 
competició tant individual com 
per equips que aplega palistes 
en formació d’arreu. Dos joves 
jugadors del CPP Igualada 
CTAI, Joan Masip i Albert Kenji 
Matsuoka van prendre-hi part 
a la categoria infantil. El primer 
ho va fer tant individualment 
com formant part de l’equip ca-
talà (mixt), mentre que Albert 
Kenji Matsuoka va participar 
únicament a la competició in-
dividual.
El resultat més destacat va ser 
el que va obtenir l’equip infantil 
de Catalunya, que va quedar 
subcampió per darrere del San 
Sebastián de los Reyes. Els 
catalans van començar la com-
petició amb un gran nivell ja 
que van superar tant a l’equip 
de Rijswijk (Holanda) per 3-0 
com a Andalusia per 2-1 en 
el seu grup. Això els va dur a 
disputar-se el títol amb el gua-
nyador de l’altre grup, el San 
Sebastián de los Reyes, contra 
qui van perdre per 1-2.
A la plana individual, Joan Ma-
sip va quedar en sisena posi-
ció i Albert Kenji Matsuoka a la 
tretzena. Després de quedar 
segon del seu grup per darrere 
del subcampió Santiago Prieto 
(Galícia, 2-3), Joan Masip es 
va veure superat pel campió 
Carlos Vedriel (San Sebastián 
de los Reyes, 0-3) als quarts 
de final. Posteriorment, l’igua-
ladí va guanyar a Enric Casadó 
(Catalunya, 3-1) i va perdre da-
vant de Mikel Padial (Eivissa, 
0-3).
Albert Kenji Matsuoka, per la 
seva banda, va quedar en la 
tercera posició del seu grup 
després d’un triple empat que 
va afavorir el quart classificat 
Edwin Ten Hoope (Rijswijk, 
3-2). A continuació, el jugador 
català va caure davant de Ar-
jan Huiden (Rijswijk, 2-3) i va 
superar a Pablo Cester (Aragó, 
3-0) i Pablo de Marco (Aragó, 
3-0), contra qui havia perdut al 

grup per 2-3.

Derrota contundent 
a 2a nacional
La jornada es presentava molt 
complicada a 2a nacional pel 
CPP Igualada CTAI, ja que 
l’equip s’enfrontava amb un 
dels conjunts més complets de 
la lliga, el CTT Borges. L’equip 
de Les Garrigues no va cedir ni 
un pam i va tornar de la seva 
visita a Les Comes amb una 
contundent victòria per 0-6.
Els igualadins van començar 
el partit amb molta força ja que 
Ricard Alert es va adjudicar els 
dos primers jocs davant del vi-
sitant Joan Llano. El palista del 
Borges, però, va ser capaç de 
remuntar i acabar guanyant per 
un 2-3 d’infart i amb 11-13 en el 
cinquè onze. Aquesta primera 
derrota en una partida brillant 
va fer molt mal als igualadins, 
que ja no es van poder engan-
xar al partit. A la primera ronda, 
Josep Francesch va superar a 
Roger Domingo per 1-3, i Al-
bert Pastor ho va fer per 0-3 a 
Josep Maria Alonso.
El primer partit de la segona 
ronda va suposar la sentèn-
cia dels visitants per mitjà de 
la victòria de Joan Llano per 
0-3 davant de Roger Domin-
go. Amb el partit ja perdut, els 
igualadins van encaixar dues 
derrotes més. Primer va ser 
Ricard Alert qui va perdre per 
0-3 davant d’Albert Pastor i 
després Josep Maria Alonso 

va cedir pel mateix marcador 
davant de Josep Francesch.

L’equip de 1a territorial perd 
pels pèls
L’equip de 1a territorial del CPP 
Igualada CTAI tampoc va tenir 
la sort de cara aquest cap de 
setmana, ja que va perdre per 
un ajustat 3-4 davant de l’Ate-
neu Poble Nou a Les Comes.
Els igualadins es van avançar 
d’entrada per mitjà de Juan 
Carlos Ortiz, que va vèncer per 
3-2 a Jaime Ripollés. Posteri-
orment, Guillem Tapia va em-
patar pels visitants en superar 
a Eloi Zaragoza per 0-3. L’igua-
ladí Miguel Moriana, però, va 
tornar a avançar el seu equip 
en derrotar per 3-2 a Ivan Mo-
reno.
Els barcelonins van començar 
la segona ronda amb força i 
van capgirar el marcador grà-
cies a les victòries de Guillem 
Tapia davant de Juan Carlos 
Ortiz per 1-3 i de Jaime Ripo-
llés davant de Miguel Moriana 
per 0-3. Eloi Zaragoza, però, 
va ser capaç de forçar el de-
sempat pel CPP Igualada CTAI 
en imposar-se per 3-0 a Ivan 
Moreno.
En els dobles, a la parella igua-
ladina Ortiz – Zaragoza se li 
va escapar la victòria en una 
partida que dominaven per dos 
jocs a un davant de la parella 
visitant Tapia – Ripollés.

Bon paper del Tae-kwondo 
Gui en el trofeu Federació

TAE-KWONDO / REDACCIÓ

Es va celebrar aquest passat 
diumenge amb molt bona actu-
ació dels Competidors Iguala-
dins del Club Taekwondo Gui, 
el Trofeu Federació al Polies-
portiu de la Mar Bella de Bar-
celona, obtenint els següents 
resultats:
- Daniel Gil, pes lleuger: meda-
lla d’Or i Trofeu.

La nedadora Irena Gual Gra-
do del Club Natació Igualada, 
va participar recentment en el 
C.C.Open Internacional que es 
van celebrar a les instal·lacions 
del C.N.Terrassa els dies 18,19 
i 20 de gener. 
Va tractar-se d’una nova ex-
periència per a la nostra neda-
dora, ja que competia amb les 
figures de la natació espanyola 
i internacionals. 

La valoració que estan fent 
l’entrenadora-nedadora es 
“buscar sensacions” en piscina 
de 50 mts. en aquestes altures 
de la temporada, per arribar lo 
millor possible als Campionats 
de Catalunya Infantil i Campio-
nats d’Espanya Infantil d’hivern 
que seran pròximament, i en 
els quals esperem que tingui el 
màxim de sort possible i torni a 
Igualada amb un títol.

Irena Gual.

- Adrián Barnes, pes superlleu-
ger: medalla de Bronze.
- Isidoro Martínez, pes mitjà: 
bona participació, sense clas-
sificar.
Felicitats a tots per la seva en-
trega i participació, també des 
del club agraeixen la participa-
ció dels coachs que ens van 
acompanyar.  
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El CFI femení li fa un dotzena 
de gols al Bellavista Milan
FUTBOL / REDACCIÓ

Les noies de Santi Ramos i 
Paco Pablos han començat 
la segona volta igual que la 
primera: golejant el Bellavista 
Milán.
Malgrat la còmoda posició de 
les vallesanes a la taula, el 
partit va ser una repetició del 
d’anada, en què les ara visi-
tants van fer un plantejament 
basat exclusivament en una 
defensa molt avançada, inten-
tant fer caure les igualadines 
en el fora de joc.
Però tal com va passar a l’ana-
da, la major velocitat i tècnica 
de les de casa van superar una 
vegada rere l’altra un Bellavis-
ta Milan molt fluix en la seva 
línia defensiva.
El marcador el va obrir la Mari-
na al minut 5 de partit i es van 
anar alternant períodes de més 
intensitat i d’altres de més re-
lax fins arribar al descans amb 
un 7-0 inapel·lable amb quatre 
gols de la Marina i tres de la 
Mariona.
A la segona, dues dianes de 
la Judit abans del quart d’hora 
van obrir la ratxa de 5 gols de 
la segona part que clourien la 
Mariona amb el seu quart gol 

La Núria disputant una pilota.

de la tarda, la debutant Ainoa, 
procedent de l’equip Juvenil-
Cadet i la Noelia en transfor-
mar un penal per mans dins 
l’àrea.
L’Igualada va jugar com sap, 
triangulat, tocant i col·laborant 
tot l’equip per a la consecució 
de l’objectiu, mentre que el Be-
llavista Milan es va anar des-
dibuixant a mesura que pas-
saven els minuts deixant-ho 
tot als peus de les seves dues 
puntes que en un contraatac 
van marcar el gol de l’honor.
Bona jornada a més dels qua-

tre femenins de l’Igualada que 
només han cedit un empat en 
els partits que els tocava dis-
putar.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Janet Mendoza, 
Yaiza Moratilla (Esther Soler 
59’), Carla Navarro, Míriam 
Solies (Elena Alert 46’) (defen-
sa), Araceli Barroso, Jèssica 
Pablos, Judit Pablos (Ainoa 
Carrillo 59’) (centre del camp), 
Mariona Marsal (Míriam 85’), 
Núria Miquel, Marina Salanova 
(Yaiza 64’) (davantera). Entre-
nadors: Santi Ramos i Paco 
Pablos.
GOLS: 1-0 Marina (5’), 2-0 Ma-
riona (8’), 3-0 Mariona (20’), 
4-0 Marina (23’), 5-0 Mariona 
(24’), 6-0 Marina (31’), 7-0 Ma-
rina (37’), 8-0 Judit (52’), 9-0 
Judit (58’), 10-0 Mariona (70’), 
10-0 Maria (80’) 11-1 Ainoa 
(84’), 12-1 Noelia (86’)
INCIDÈNCIES: Cap
PROPER PARTIT: El proper 
diumenge 3 de Febrer l’Iguala-
da es desplaça al Nou Sarde-
nya per jugar contra l’Europa, 
líder des d’aquesta setmana 
de la categoria en un partit que 
serà molt difícil per les nostres 
noies. 

Participació anoienca als 
duatlons de 
Granollers i Solsona
DUATLÓ / REDACCIÓ

El diumenge 27 de gener es va 
celebrar el III duatló ciutat de 
Granollers, prova que transcor-
ria dins el circuit de Montmeló i 
que donava el tret de sortida a 
la lliga de clubs i circuit català 
de duatló de carretera.
En un matí fred, 402 duatletes 
van prendre la sortida per re-
córrer les distancies de 5 km 
córrer + 20 km ciclisme + 2,5 
km córrer. El tram de ciclisme 
va ser molt ràpid, ja que dins 
el circuit de Montmeló els du-
atletes van poder rodar a grans 
velocitats en un circuit segur. 
Destaquem la brillant actuació 
de tot l’equip masculí del CAI 
Triatló, que va quedar classifi-
cat en 5è lloc d’un total de 35 
equips classificats. Recordem 
que aquest any l’equip masculí 
s’estrena a la màxima catego-
ria, la primera divisió.
A nivell individual destaquem 
la gran actuació del duatleta 
igualadí Dani Baraldés, que va 
estar en tot moment lluitant per 
les primeres places i que final-
ment aconseguia entrar en un 
brillant 12è. lloc de la classifi-
cació general. Els guanyadors 
absoluts de la prova van ser el 
Xavier Torrades del CN Reus 
Plom en categoria masculina, i 
l’Anna Rovira del Team Calella 
Triathlon en categoria femeni-
na.
La resta de duatletes classifi-
cats de l’equip igualadí van ser:
27è. Dani Segura, 33è. Joan 
Riera, 54è. Jordi Vidal, 131è. 
Jordi José, 174è. Toni Mabras 
i 290è. Isidre Roca. 
També diumenge es va cele-

brar al Pantà de Sant Ponç la 
IV Duatló de Muntanya de Sol-
sona, 132 duatletes van pren-
dre la sortida per realitzar els 
primers 5km de cursa a peu, 
seguits de 24 km de btt al vol-
tant del pantà, circuit molt ràpid 
amb alguns trams de molt fang 
fent ho bastant més dur, i aca-
bant amb 3 km de cursa a peu.
Els guanyadors absoluts han 
estat Xavier Jove de l’CERRR 
Igualada amb un temps de 
01:32:30 i Ragan Debats del 
CN Reus Ploms amb un temps 
de 01:52:21.
Per part del CAI Triatló s’han 
desplaçat sis components des-
tacant de nou un tercer lloc 
per categories de Jose-Roque 
Rios.
Pos 26 Sergi Pujabet 01:46:54
Pos 75 Jose-Roque Rios 
02:06:31 i 3é en Cat V2
Pos 86 David Segura 02:12:49
Pos 92 Toni Salanova 02:17:39
Pos 102 Lidia Borràs 02:30:00
Pos 107 Susanna Llopart 
02:33:42.

Xavier Jové, en el podi de Solsona.

Duatletes del CAI a Granollers -a dalt- i a Solsona -a baix-.

El proper diumenge l’Espelt acollirà la 
segona edició de la Cursa Hivernal
ATLETISME / REDACCIÓ

El primer diumenge de febrer 
l’Espelt acollirà la segona edi-
ció de la cursa hivernal de l’Es-
pelt de la Lliga Yeti, una lliga 
que es compon de 4 curses de 
muntanya, que es desenvolu-
paran íntegrament a la comar-
ca de l’Anoia amb la finalitat de 
trobar un guanyador absolut 
que destaqui per la seva resis-
tència, que sigui un veritable 
Yeti! 
Deixant a banda, però, l’es-
perit més competitiu de la Lli-
ga, aquest nou esdeveniment 
esportiu està pensat perquè 
hi puguin participar tots els 
públics de diferents edats i ni-
vells. Així, la cursa planteja dos 
recorreguts per als corredors: 
un de 15,5 km i un altre de 6,8 
km i a més, també s’organitza 
una caminada popular que pot 
seguir qualsevol d’aquests iti-
neraris. 
Paral·lelament a la cursa s’ha 
pensat en diferents actuacions 
perquè els acompanyants i cu-
riosos puguin gaudir també de 
la festa. Per als més menuts es 
disposarà  de servei de guar-
deria, sucs de fruita i maqui-
llatge infantil ofert per McDon-
nalds. També s’instal·larà un 
inflable. A més, hi haurà servei 

de bar obert a tothom (esmor-
zar amb entrepà de botifarra 
per tan sols 2,5 €) i diverses 
carpes d’exposició de material 
esportiu de primeres marques.
Núria Picas, la guanyadora 
mundial d’ultratrail del 2012, 
vindrà a la cursa. La corredora 
i muntanyera de Berga, vindrà 
a començar la temporada de 
curses de muntanya aquí a la 
cursa de l’Espelt.
La Núria Picas va comentar 
que la cursa de l’Espelt de 
l’any passat li va donar molta 
sort per començar la tempora-
da. Al principi de la tempora-
da passada no entrava en els 
seus plans disputar tantes cur-
ses de muntanya de tanta dis-
tància, però les coses van anar 
soles i al final van acabar de la 
millor manera: amb una copa 

del món, una fita que va assolir 
amb un sacrifici molt gran per 
part d’ella i de la seva família.
Enguany repetirà i vindrà a la 
cursa que organitza l’Ajunta-
ment d’Òdena juntament amb 
X-avi Tot Muntanya per iniciar 
una altra temporada, que de-
sitgem que sigui igual de bona. 
Aquesta serà la primera cita 
que tots els anoiencs tindran 
dins de la Lliga Yeti 2013. De 
ben segur, serà un espectacle 
i tot un honor poder córrer al 
costat d’una campiona catala-
na mundialment coneguda.
El tret de sortida serà a les 9h 
del matí del diumenge 3 de 
febrer. Tots els interessats a 
participar-hi poden fer la seva 
inscripció a www.x-avi.cat/cur-
ses fins al dissabte 2 de febrer.

La campiona mundial Núria Picas serà a l’Espelt.
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L’IGD Esquaix estrena victòries 
a la primera catalana
ESQUAIX / REDACCIÓ

Primera victòria de l’equip de 
lliga catalana desprès de der-
rotar 3-1 al CN Lleida en la 
5a jornada de lliga. Aquests 3 
punts venen de perles al nos-
tre equip ja que el Lleida és un 
dels rivals que lluitaran amb 
nosaltres per no baixar de ca-
tegoria.
El partit va començar molt 
igualat ja que el nostre 1 Ber-
nat Jaume, va guanyar al llei-
datà Martí Tarragona 11-2, 11-

Els palistes que van derrotar l’equip lleidatà.

3, 11-8, però el nostre 3 Lluís 
Fernàndez, va caure davant 
Toni Fernàndez per 7-11, 9-11, 
11-3, 7-11. Ignasi Herms va 
agafar avantatge després de 
dominar Jordi Roig per 10-12, 
11-9, 11-4, 11-9. Finalment Da-
vid Martínez va sumar el punt 
decisiu guanyant Lluís Esquer-
da per 11-7, 11-9, 11-9.
El proper partit, el dia 4 de fe-
brer a Sabadell davant el Ten-
nis, uns dels equips forts de la 
categoria.

Immillorable inici de la lliga de 
pàdel dels equips Subaru
PÀDEL / REDACCIÓ

Millor debut impossible, ja que 
els equips Subaru van guanyar 
tots els seus compromisos en 
el debut de lliga catalana.
El Subaru A guanya al Cube de 
Manresa 2-1. El primer equip 
va dominar al Cube de Man-
resa i va sumar els primers 
punts. Mito Campins/Albert 
Homs és van desfer 6-1, 6-4 de 
Jordi Mateo/Guifré Pons.
Els manresans van empatar a 
costa de la nostra parella Ra-
món Gabarró/Joan Llorca, a 
qui els hi faltà definir i per tant 
caient davant Cristian Maestre/
Moisès Tafia 1-6, 3-6. Final-
ment Isidre Marimon/Carlos 
Jiménez és van mostrar intrac-
tableS i van decantar a favor 
dels Subaru guanyant Oscar 
Bueso/David Macias 6-3, 6-4.
 
El Subaru B guanya 3-0 al 
TOP Pàdel de St. Fruitós
El B va debutar també amb 
èxit desprès de dominar als 
bagencs del TOP Pàdel B.
Pere Farré/Roger Rosich, com 

sempre molt sòlids, van domi-
nar 6-2, 6-2 la parella Mario 
Putella/J.A. Garcia, Lluís Fer-
nàndez/Toni Valldaura també, 
molt segurs, van dominar da-
vant Xavi Casas/Joan Teru-
el 6-3, 6-0 i finalment Edgar 
Bisbal/Joan Albareda desprès 
d’un treballat partit va sumar 
el tercer 6-3, 7-5 enfront  Xavi 
Vilamitjana/Jordi Albiol.
 
Les noies debuten 
amb victòria 3-0
Millor debut impossible per les 
noies Subaru, ja que van do-
minar amb claredat les manre-
sanes del Cube en la primera 
jornada de lliga catalana..
Mireia Homs/Anna Claramunt 
va començar sumant davant 
Laura Jardí/ Roser Agut per 
6/2, 6/3. Merche Puertolas/
Alba Sanou van continuar la 
ratxa positiva desfent-se de 
Marta Soler/Marta Cannau 6/2, 
6/1 i finalment la jove parella 
Elia Soriano/Margot Gumà van 
sumar el tercer punt vencent 
Rosa Espinalt/ Gemma Vilajo-
sana 4/6 , 6/1 , 6/0.

L’equip femení del pàdel del Can Busquè 
ja sap el què és guanyar 
PÀDEL / CAN BUSQUÉ

Cap de setmana intens per les 
nostres jugadores, que varen 
jugar dues jornades de la Lliga 
Padelcat.
El dissabte van avançar l’en-
frontament amb l’equip del 
Club Village, que estava pre-
vist pel cap de setmana del 
2-3 de febrer, coincidint amb el 
torneig que organitzem al club.
Els partits van resultar força 
igualats, però finalment la vic-
tòria va caure del costat visi-
tant per 1-2, la parella formada 
per Margarida Pintó – Raquel 
Zambrana és van imposar en 
dos sets 6/1-6/3, la parella for-
mada per Francina Boncomp-
te-Yolanda Piñero van tornar a 
disputar un partit a 3 sets, però 
aquest cop la victòria va ser 
per la parella visitant per  6/3-
1/6-1/6, i finalment la parella 
formada per Manoli Freixó- 
Sandra Leal, van caure en dos 
sets 2/6-2/6.

El diumenge les nostres juga-
dores, és van desplaçar a les 
instal·lacions del Club de Tenis 
Can Bonastre, i van tornar amb 
la primera victòria de la tempo-
rada!!!
Les 3 parelles van resoldre els 
seus partits en 2 sets, amb els 
següents resultats:
Josef Zamora-Glòria Ferrer 
6/0-6/2 , Margarida Pintó-Lidia 
Torres 6/3-6/2 i Rosa Sala-Ilè-
nia Jorba 6/3-6/1.

Lliga de veterans de l’Anoia
Aquest dissabte, també van ju-
gar una nova jornada de la Lli-
ga de Veterans de l’Anoia, els 
nostre jugadors rebien la visita 
de l’equip del Esquaix Iguala-
da, i després de més de dues 
hores d’intens pàdel, la victòria 
en el derbi local va caure del 
costat de l’equip visitant per 
2-1.
En dos dels tres partits, va ser 
necessària arribar al tercer set 
per decidir el guanyador. 

Primera cursa de Gentlemen Drivers en 
el campionat d’Slot de Tim Comarca

SLOT / REDACCIÓ

Tercera cita del Campionat so-
cial del Tim Comarca el passat 
divendres 25. Després dels 
sport-prototips i els GT con-
temporanis era el torn dels 
Clàssics Divisió I, els que re-
produeixen els esportius dels 
anys cinquanta i seixanta.
Després de les imprescindi-
bles verificacions tècniques 
va començar la mànega cro-
nometrada, el resultat de la 
qual donaria la configuració de 
la graella de sortida. Habitual 
poleman, aquest cop el pilot 
de St. Sadurní d’Anoia Victor 
Garcia no va poder superar a 
l’igualadí Manel Campo amb el 
seu vitaminat Abarth 1000 TC, 
i tercer va ser el sitgetà David 
Mira.
La competició es va configurar 

en 3 curses de sis pilots, amb 
graelles molt vistoses per la 
varietat i acabat dels vehicles. 
Aquesta vegada es podien 
admirar tres reproduccions 
de Pegaso Z-102, del Roger 
SUñé, el Joan Tapiolas i el Da-
niel Bisbal; els fantàstics Mer-
cedes 300 SL del Miguel Angel 
Martín, el Josep Manel Morato-
na i el Pitia Claret, davant dels 
quals donaven el contrapunt 
els esportius americans com 
el Cheetah dels locals Joan 
Andreu i Josep Vilarubias o el 
Chevrolet Corvette de la Marta 
Tapiolas.
La cursa es va disputar a la 
pista “petita” del Tim Comarca, 
inèdita per la majoria dels pi-
lots, i que malgrat la seva apa-
rent senzillesa va donar més 

d’un mal de cap. Amb un bon 
feix de sortides de pista, les 
tres curses van ser trepidants, 
però van passar factura en for-
ma de trencadissa de peces en 
uns quants cotxes. 
La victoria va ser pel Lister-
Jaguar d’en David Mira, que va 
treure una gran diferència amb 
el Pegaso del Roger Suñé, 
segon classificat. Darrere seu 
quedava el Marcedes del Jo-
sep Manel Moratona, amb 
quatre voltes d’avantatge so-
bre el cotxe homòleg del Pitia 
Claret, que empatav a voltes 
amb el Shelby Cobra de l’Àlex 
Segura. La propera cita al Tim 
Comarca serà el divendres 8 
de febrer, reprenent les curses 
dels sport-prototips.
  

Nova cursa a les instal.lacions del Tim Comarca.
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Després de l’èxit de públic as-
solit aquest mes de gener amb 
Red Pontiac i El Jardí de les 
Malícies, els dos primers es-
pectacles de la nova tempo-
rada, aquest cap de setmana 
arriba al Teatre de l’Aurora un 
dels grans èxits de la tempo-
rada i la revelació de la carte-
llera teatral catalana: Acorar, 
de la companyia Produccions 
de Ferro, de Mallorca. Més de 
10.00 persones ja han vist, 
arreu dels Països Catalans, 
aquest espectacle escrit i pro-
tagonitzat per Toni Gomila, 
que ha rebut el reconeixement 
del públic i de la crítica, així 
com diversos premis del sec-
tor.
A partir de la situació que viu la 
societat balear (boom immobi-
liari, corrupció, atacs contra la 
llengua, etc.) Acorar ofereix 
una reflexió sobre la identi-
tat col·lectiva dels pobles. I 
ho fa a partir de la minuciosa 
descripció de la matança del 
porc a Mallorca, una tradició 
ancestral a l’illa. Acorar és 
una paraula mallorquina que 
significa “aniquilar”, “esvair”, 
“fer desaparèixer del tot”. En 
la matança del porc, la d’aco-
rar era una feina reservada 
al més expert, una tasca que 
avui pràcticament no sap fer. 
En ser mort el porc, amb l’aco-
rador o ganivet, li feien la se-
nyal de la creu per que no s’hi 
posessin mals esperits. Tal i 
com explica l’autor i intèrpret, 
Toni Gomila, “A l’illa, “acorar” 
també significa ficar una cosa 
fins al cor. Pot ser en el sentit 
d’emocionar o en el de matar 
el porc quan es clava el gani-

vet. És la comparança entre 
la vida i la mort de l’animal, 
la persona o el col·lectiu, una 
unió de sentiments”.
A partir d’un fet íntim i casolà 
Gomila ofereix -amb una re-
gistre lingüístic molt ric- una 
visió universal, global, sobre 
la identitat col·lectiva. L’origen 
d’aquesta obra sorgeix “arran 
d’un espectacle que vaig veu-
re a Buenos Aires on es rea-
litzava una reflexió sobre Ar-
gentina i sobre els argentins. 
Aleshores va ser quan vaig 
dir que volia fer el mateix amb 
Mallorca i els mallorquins. Per 
fer-ho vaig trobar que una jor-
nada de matances, també dit 
la matança del porc, seria l’es-
cenari perfecte per mostrar el 
mallorquí al centre de la tribu 
fent una activitat mil·lenària” 
tal i com ens explica Toni Go-
mila.
A Acorar, presentat com un 
monòleg però en el qual Go-

mila interpreta diversos per-
sonatges, fent tots els papers 
de l’auca, es mostra el neguit 
per la pèrdua d’identitat i la 
reivindicació d’aquesta, que 
l’autor trasllada més enllà de 
la realitat local, ja que s’hi po-
den emmirallar tots els pobles. 
Segons l’autor “el gran neguit 
que jo reflectia ha resultat fun-
cionar i és també un neguit 
coŀlectiu. Pertanyo a la gene-
ració que actualment tenim 
quaranta anys, la generació 
que es troba entre la gent més 
jove i els més grans. D’aques-
ta manera, tenim la responsa-
bilitat de transmetre el senti-
ments que ens envolten”.
Després de les seves experi-
ències com a actor, productor 
i director teatral, Gomila ens 
descobreix en aquest espec-
tacle la seva vessant com a 
autor. Tot i que ell insisteix en 
què és “actor, no dramaturg”, 
sí que es defineix com a un 

Arriba a l’Aurora “Acorar”, un dels grans èxits de l’any

ciutadà amb “inquietuds so-
cials i en reflexió constant”. 
Això, combinat amb la pro-
ximitat als fets que relata en 
el text, fan d’Acorar una obra 
que dispara directament a la 
memòria de l’espectador i a la 
reflexió sobre el futur.
Acorar, de la companyia ma-
llorquina Produccions de Fer-
ro, arriba al Teatre de l’Aurora 
després de triomfar a les Illes 
i a Barcelona, amb una dese-
na de premis i més de 10.000 
espectadors. Ha estat la reve-
lació de la cartellera i un dels 
grans èxits de la temporada, 
ha rebut una bona acollida 
del públic i les crítiques també 
han estat molt favorables. “A 
Acorar, Antoni Gomila fa més 
per la nostra cultura i el nostre 
patrimoni tradicional i antro-
pològic en aquests cinquanta 
minuts, que tots els discur-
sos polítics que he sentit en 
la darrera dècada. Serà difícil 

veure a cap escenari res mi-
llor enguany...” escrivia Javier 
Matesanz al Diari de Balears. 
A més a més, ha estat nomi-
nada en la categoria d’espec-
tacle revelació dels Premis 
MAX, els quals van ser conce-
buts per premiar i reconèixer 
la labor dels professionals i 
la qualitat de les produccions 
més destacades de l’any en 
l’àmbit de les Arts Escèniques.

Funcions i venda d’entrades
Les representacions d’Acorar 
es faran el divendres 1 i dis-
sabte 2 de febrer a les 22h i 
el diumenge 3 de febrer a les 
19 h. Les entrades (15 € i 11’5 
€ amb els descomptes habi-
tuals) 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 al finalitzar la 
funció de divendres
Divendres 11 de gener, en fi-
nalitzar la funció d’Acorar tots 
els espectadors que ho de-
sitgin podran intercanviar les 
seves opinions i formular les 
preguntes a l’equip de l’espec-
tacle.

MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte dia 2 de 
febrer podrem sentir inter-
pretats el Quartet Americà 
opus 96 i el Quintet amb pi-
ano número 2 d’Antonin Dvo-
rak (1841-1904), dues de les 
obres més emblemàtiques 
del repertori cambrístic.
Els encarregats de donar 
vida a aquesta música seran 
el Quartet Altimira, format per 
David Andújar i Luís Peña -vi-
olins-, Pol Berlinches -viola- i 
Mariona Tuset -violoncel. La 
formació, activa des del se-
tembre de 2012, conviden en 

aquesta ocasió a Neus Peris, 
piano, a unir-se a ells per a a 
interpretació del Quintet amb 
piano número 2, opus 81.
Es tracta de música romàn-
tica, de grans línies melòdi-
ques, i amb tocs eslaus (com 
el segon moviment del quin-
tet, titulat Dumka). El Quartet 
Americà, com el seu nom in-
dica, també presenta influèn-
cies de l’estada del composi-
tor als Estats Units.
En resum, un concert apte 
per a tots els públics: tant 
per als amants de la música 
clàssica com per als que la 

tasten per primera vegada. 
Especialment indicat per a 
estudiants.
El concert, organitzat per Jo-
ventuts Musicals d’Igualada, 
tindrà lloc el proper dissabte 
a les 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu. L’entrada 
general té un preu de 8 euros 
i la reduïda de 6 euros. Po-
dran gaudir del descompte 
els socis de totes les  Joven-
tuts Musicals, qui presenti el 
Carnet de l’Escorxador o el 
Carnet de Jubilat. Els nens 
fins a 12 anys tenen entrada 
gratuïta.

Concert d’Antonin Dvorak a càrrec del Quartet Altimira i Neus Peris
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Aquest diumenge, dia 3 de 
febrer, a ¼ d’1 del migdia, al 
Teatre Municipal l’Ateneu la 
companyia Campi qui Pugui 
presentarà l’espectacle El gat 
amb botes, una comèdia mu-
sical i de titelles basada en el 
conte de Perrault. Les entra-
des tenen un preu de 5 € i de 
4 € per als socis de la Xarxa; 
es poden comprar el dissabte 
de 7 a 8 del vespre i una hora 
abans de l’inici de l’espectacle 
al vestíbul de l’Ateneu Iguala-
dí.
La companyia Campi qui Pu-
gui neix l’any 2007 gràcies a 
la unió d’actors i músics pro-
fessionals de diverses compa-
nyies. Aprofitant l’experiència 
que tenen en diferents grups 
i estils, decideixen crear els 
seus propis espectacles. A 
partir d’aquest moment, es 

posen a treballar per oferir un 
ampli ventall de possibilitats 
en tot tipus de disciplines ar-
tístiques, didàctiques i musi-
cals. Originàriament, amb es-
pectacles de petit format que 
pretenien mostrar-se al públic 
d’una manera molt propera, i, 
actualment amb un ampli ven-
tall de possibilitats, compten 
amb una bona trajectòria que 
els avala i una molt bona aco-
llida per part del públic.

L’adaptació
El gat amb botes és un con-
te tradicional popularitzat per 
Charles Perrault. La història 
ha vist nombroses adaptaci-
ons, fins i tot versions en di-
buixos animats i un personat-
ge que apareix a la pel·lícula 
Shrek.
La companyia presenta una 
adaptació del conte El gat 

amb botes que, si bé segueix 
en essència l’argument del 
conte original, introdueix algu-
nes variacions que acosten el 
conte a la realitat dels petits 

i permeten treballar diferents 
valors. Tot això, acompanyat 
de la música en directe al so 
de l’acordió diatònic, les can-
çons i la dansa. Els actors ens 

aproparan a un món fantàstic 
de valors com l’honradesa, 
i faran volar la nostra imagi-
nació. Amb el nostre gat amb 
botes, se sorprendran petits 
i grans, els petits descobri-
ran una història nova que els 
aproparà a un noi que de no 
tenir res, passà a ser un mar-
quès, i els grans descobriran 
un nou gat amb botes, aquell 
gat que juga amb astúcia i que 
aconsegueix donar un gir de 
180º a la seva vida; l’astúcia, 
el coratge i l’amor són més po-
derosos que els diners. 
L’adaptació del conte i el guió 
de l’espectacle és de Ramon 
Molins. La direcció, de Gretta 
Sisques, i la música i la lletra 
de les cançons de David Or-
dinas. Els intèrprets són Jordi 
Gené, Carme Plana, Oriol Es-
querda, i Alguer Vendrell.

“El gat amb botes”, el nou espectacle de Xarxa Igualada

DISSENY / LA VEU

Un any més, i ja serà la quarta 
edició, l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps portarà a ter-
me la Setmana de l’Animació, 
activitat interdisciplinar que 
organitza l’escola com una ex-
periència de treball creatiu en 
equip i dedicat a la realització 
de curts d’animació.
Dels dies 1 al 8 de febrer, 
l’alumnat dels diferents cicles 
formatius que s’imparteixen 
a l’escola (art final de disseny 
gràfic, gràfica publicitària i ar-
tesania en cuir) treballarà en 
equips per elaborar la part 
teòrica (guió literari, tècnic, 
storyboard) i la part pràctica 
(rodatge i producció) dels seus 
curts. La tècnica que cal de-
senvolupar en aquest projecte 
s’anomena Stop Motion i es 
basa en els fonaments físics 
del cinema i en la il·lusió de 
moviment que produeix la se-
qüència d’imatges estàtiques 
projectades a una determinada 
velocitat. Durant tot el procés 
de creació d’aquests treballs 
audiovisuals, l’alumnat podrà 
comptar amb l’ajuda de tot el 
claustre de professorat de l’es-
cola que guiarà i supervisarà 
cada proposta. Cada any l’es-
cola proposa un concepte o leit 
motif base, comú a cada pro-
jecte, i en aquesta ocasió és 
Ànima gràfica. 

Conferència de Susana 
Guardiola Lapuente 
Susana Guardiola Lapuente 

parlarà sobre “El procés creatiu 
en el documental i la utilització 
de l’animació i el disseny gràfic 
en el gènere” en la conferència 
que avui el proper divendres 1 
de febrer a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps.
Susana Guardiola Lapuente, 
directora, guionista i producto-
ra de pel·lícules documentals, 
pensa que treballar amb la re-
alitat és, la majoria dels casos
un repte creatiu per a molts ci-
neastes i creadors del gènere 
documental. Històries reals i 
personatges reals són, en la 

seva majoria, una immensa 
font de continguts però tam-
bé un desafiament a l’hora de 
plantejar la posada en escena 
i la imatge cinematogràfica. A 
l’igual que la ficció, el gènere 
documental evoluciona cada 
dia en les seves noves formes 
de narrar i en les innovadores 
propostes creatives. L’ús de 
l’animació i el Disseny gràfic 
dins d’aquest gènere, és una 
de les darreres eines que està 
permetent als directors de 
documentals, anar més enllà 
d’aquest univers visual de “ve-

L’escola municipal d’art Gaspar Camps enceta la 
IV Setmana de l’animació

risme” i realitat propi del gène-
re documental, per donar lloc 
a l’anomentat documental de 
creació.
En els seus treballs, Susa-
na Guardiola sempre ha es-
tat interessada en incorporar 
aquesta tècnica, donant lloc a 
una nova estètica visual. Un 
treball en equip amb creadors 
de l’animació i el Disseny gràfic 
que li han permès d’anar més 
enllà de la proposta narrativa i 
estètica inicial.
Susana Guardiola està prepa-
rant actualment diversos pro-
jectes documentals, entre ells 
Los guardianes del libro pel-
lícula documental, i la sèrie do-
cumental de 12 capítols Voices 
for Peace, una coproducció 
entre Uruguai, Xile i Espanya.
La conferència de Susana 
Guardiola és avui a dos quarts 
d’onze del matí, i l’entrada és 
lliure a tothom que hi estigui 
interessat, prèvia inscripció via 
email a gasparcamps@gmail.
com, a Secretaria o al telèfon 
de l’escola 938055262, tenint 
en compte que les places són 
limitades.
Aquest és l’acte que mar-
ca l’inici de la IV Setmana de 
l’Animació de l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps, que 
es desenvoluparà de l’1 al 8 de 
febrer i acabarà amb la presen-
tació pública dels treballs audi-
ovisuals realitzats per l’alum-
nat de l’escola al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia.

FOTOGRAFIA / LA VEU

Fins el proper 1 de febrer es 
poden veure al vestíbul de 
l’Ajuntament les fotografies 
participants en el 9è Con-
curs Fotogràfic organtitzat 
per l’Associació Inama. La 
mostra inclou les fotogra-
fies guanyadores dels tres 
primers primers premis, així 
com també la imatge premia-
da amb l’accéssit. Cal recor-
dar que la fotografia guanya-
dora va ser “L’home creuant 
el desert” de Susanna Sáez. 
El segon premi va ser per a 
“El pas del temps”, de Car-
me Parés i el tercer guardó 
va correspondre a “Records 
plastificats” de José Santi-
ago Salgado. L’accèssit va 
correspondre a l’obra “Raigs” 
de Laura Serra. A partir del 
4 de febrer les fotografies 
d’aquest concurs estaran 
exposades als comerços de 
Montbui que col·laboren amb 
aquesta proposta.

Exposició de les 
fotografies del 
concurs d’Inama
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Les novel·les més llegides de 
la Biblioteca Central durant el 
2012, que depèn de l’Institut 
Municipal de Cultura, han es·
tat obres d’autors catalans. 
Figuren en la llista de més 
prestats la novel·la d’Eduard 
Marquez L’últim dia abans de 
demà; Laura a la ciutat dels 
sants, de Miquel Llor i Olor 
de colònia, de Sílvia Alcanta·
ra. Les novel·les juvenils que 
més han captivat als lectors 
són Eclipse de Stephenie 
Meyer, Així és la vida Carlota 
de Gemma Lienas  i La Noia 
del Llac de Steph Bowe.
Seguint amb el rànquing de 
llibres, els còmics que més 
préstecs han obtingut són els 
manga Rurouni Kenshin, Inu 
Yasha i Tsubasa. Aquestes 
historietes il·lustrades d’ori·
gen japonès segueixen tenint 
èxit entre joves i adults.

Però no només els adults han 
fet ús del servei de préstec. 
Els més petits de la Bibliote·
ca han estat fidels seguidors 
de les aventures de Geroni·
mo Stilton. El fenomen edito·
rial d’aquest famós ratolí s’ha 
estès per diferents països i 
també ha arribat al públic in·
fantil de la Biblioteca Central. 
Un vegada més, l’estètica 
visual i el text d’aquesta col·
lecció de contes ha atrapat 
els més menuts.
Durant l’any 2012, la música 
també ha arribat a casa en 
format CD. En el panorama 
del pop rock, Barbara i Ade·
le són les cantants més sol·
licitades i en la música en 
català, Els Amics de les Arts 
i els cantautors Roger Mas i 
Maria del Mar Bonet són els 
més prestats. Per altra ban·
da, les òperes de Verdi i els 
concerts de Bach són la mú·

sica clàssica més escoltada i 
com a novetat del 2012, Har-
ry Potter i la pedra filosofal 
encapçala la llista d’audiolli·
bres.
Finalment, els DVDs de les 
sèrie televisives Los Soprano 

i Los Tudor, són els que en·
ganxen més als usuaris. En 
cinema de ficció, District 9 i 
El día de Mañana són les pel·
lícules que han tingut més 
acceptació entre els usuaris 
de la Biblioteca Central.

Eduard Márquez i Geronimo Stilton, els més 
llegits del 2012 a la Biblioteca Central d’Igualada

MÚSICA / LA VEU

Cada primer dimarts de mes, 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada organitza al bar Hot 
Blues una Jam Session en la 
que alumnes i professors de 
l’escola i altres músics interes·
sats hi poden participar inter·

pretant aquells temes que han 
treballat a classe o que, sim·
plement, els ve de gust. 
La propera sessió serà el pro·
per dimarts 4 de febrer a les 
10 del vespre al bar musical 
Hot Blues (c. Tarragona, 9 
d’Igualada).

Dimarts, nova jam session al 
bar Hot Blues

IGUALADA / LA VEU 

Avui divendres, a les 8 del ves·
pre, a la sala LAB de l’Ateneu 
es durà a terme una xerrada 
sobre Coop57, la cooperativa 
de serveis financers i ètics que 
presentarà a Igualada el seu 
model de finançament al ser·
vei d’entitats i cooperatives. 
La xerrada anirà a càrrec de 
Ramon Pascual, membre de 
Coop57 i es presentaran les 
diferents entitats de la comar·
ca de l’Anoia que s’han fet sò·
cies de la cooperativa.
Aquest és un acte organitzat 
pel Casal Independentista La 
Teixidora i Òmnium Cultural.

Presentació a l’Ateneu de Coop57, 
l’alternativa financera ètica

LITERATURA / LA VEU

La regidoria de Cultura de 
l’ajuntament de Montbui convo·
ca la quarta edició del concurs 
literari “Castell de La Tossa”. El 
premi està dividit en tres cate·
gories infantil (de 6 a 13 anys), 
juvenil (entre 13 i 18 anys) i ca·
tegoria general (majors de 18 
anys). A la categoria infantil el 
premi serà un lot de llibres; a la 
categoria juvenil el primer premi 
serà de 150 euros i el segon de 
100, mentre que per a la cate·
goria d’adults el primer premi 
serà de 200 euros, el segon de 
150 i el tercer de 100 euros. 
Els contes, que podran ser en 
català o castellà, han de ser in·
èdits, i cada concursant podrà 
presentar fins a dos originals. 
El termini màxim per presentar 
els originals finalitzarà el proper 
1 de març. El veredicte del jurat 
es donarà a conèixer el proper 
23 d’abril, coincidint amb la ce·
lebració de Sant Jordi.

Convocat el 4t. 
Concurs de Contes 
“Castell de La Tossa”

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



Una jove i humanista poestessa

La Quima Jaume va néixer a la primavera de 1934, 
en el sí d’una modesta família marinera de Cadaqu-
és. Ella era una dels quatre fills d’un matrimoni de 
profundes conviccions cristianes i de severes pau-
tes disciplinàries per a  l’educació d’uns fills, que 
van viure inevitablement el daltabaix de la Guerra 
Civil. Si bé les dades de la seva infantesa són força 
incertes, sembla ser que amb la seva família va me-
nar al llarg d’uns anys un pla de vida relativament 
itinerant. 

Tot i això, el ciments de la seva identitat -en tant 
que dona i escriptora van fixar-se  un cop passada 
la infantesa en el cor mateix de Cadaqués, una Ca-
daqués que havia estat la protagonista viva del tri-
omf de les arts a propòsit de l’univers surrealista de 
Dalí,  i que, en el seu anar i venir de grans figures, 
va exercir una importants influència en el seu des-
pertar per a poetitzar sobre la vida. De ben jovene-
ta, i per circumstàncies sobradament adverses, va 
veure transcórrer la seva joventut per una fracassa-
da experiència vocacional en un convent de religio-
ses fins a l’instant en què no va poder més d’enga-
nyar-se i moguda per un fort impuls intern envers la 
necessitat de descobrir els clàssics va llançar-se a 

CARMEL·LA PLANELL

Quima Jaume
un desplaçament sobtat cap a la capital francesa a 
fi de cursar aquells estudis literaris d’abast universal 
que, a casa nostra, aleshores estaven prohibits.

Nogensmenys, l’enyor desesperant de l’alè mediter-
rani va retornar-la a les nostres contrades, no sense 
resoldre instal.lar-se a la capital catalana i, així, pros-
seguir els seus estudis en vies de treballar al món de 
l’ensenyament. Paral.lelament, amb una abnegada 
disposició per les causes benèfiques, va compaginar 
els seus estudis universitaris amb un magisteri adre-
çat a la formació dels més marginats. Després, a la 
maduresa, tan bon punt com va veure’s ben dotada 
de recursos literaris va resoldre  lliurar la seva vida a 
la poesia. I, amb cinquanta anys complerts va trobar, 
definitivament, en la paraula i en el vers la raó i –per 
què no- la resposta al sentit de la seva vida, en la 
línia d’anar teixint poema rere poema la xarxa com-
plexa però conscient del seu univers i del dels altres 
humans, que són les seves poesies.

I tan sols poden ser aquestes poesies -d’una dona 
sàvia i madura- aquelles que et permeten transpor-
tar-te, com si d’un document humà es tractés, a des-
cobrir l’herència magnífica de tota una civilització i 
un món tan nostre, aquell dels  pobles de la mar. La 
seva gran labor en tant que escriptora rau inequívo-
cament en l’encert de fer d’uns poemes tota una me-

mòria viva, un testimoni 
sense precedents, d’un 
llarg camí –tal i com ella 
anomenava, “un camí 
poètic”- que no és altra 
cosa que una intermi-
nable història del dia a 
dia d’innombrables és-
sers propers i llunyans 
(que van configurant un 
autèntic compendi de la 
realitat de la nostra terra) recopilats des d’una doble 
perspectiva que va des de l’estudiada paraula poèti-
ca fins a la més seriosa anàlisi antropològica. 

A pesar de l’edat, val a dir que deu anys més tard de 
donar-se a conèixer, bo i compartint la seva poesia 
en tantes i tantes trobades literàries, va morir molt a 
prop de casa seva, el 30 de gener de 1993 (exhaus-
ta de lluitar contra una malaltia incurable) una “jove” 
poetessa –i diguem-ne- “humanista”. I, al capdavall, 
si bé no se li ha fet prou justícia a l’hora d’incloure-la 
en el llistat de les figures literàries rellevants, com a 
mínim ocupa un lloc d’honor, entre els morts, atès 
que les seves despulles descansen  al costat d’al-
tres personatges notables al cementiri de Port Lligat 
(Cadaqués).

Dones exemplars
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MÚSICA / LA VEU

L’Alzinar, Societat Recreativa 
i Cultural de Masquefa pre-
senta el programa de concerts 
per a l’hivern i primavera d’en-
guany. Un cicle de concerts 
que combinen qualitat i crea-
tivitat per oferir un programa 
obert a tothom i que satisfaci 
els gustos dels amants de la 
bona música a Masquefa i ro-
dalies.
Els concerts es realitzaran al 
Cafè Teatre l’Aglà, la sala po-
livalent de l’Alzinar i comença-
ran cap a les 22.30h. El preu 
de les entrades serà de 3€ 
pels socis i 6€ pels no socis.
- Divendres, 1 de febrer: Roc 
Calvet Soul Trio. El millor soul 
del panorama nacional.
- Divendres, 1 de març: Dr. 

Swinguez. Swing i Lindy Hop 
per no parar.
- Dissabte, 5 d’abril: Big Dani 
Pérez Quartet. El millor jazz 
i el blues més magnètic que 
es pot sentir en aquests mo-
ments.
El concert del proper diven-
dres será amb el Roc Calvet 
Soul Trio. Aquest trio, dels 
millors del panorama estatal 
en jazz, soul i músiques im-
provisades, arriba a Masquefa 
després de demostrar la seva 
vàlua ens els últims concerts 

oferts.
El seu repertori està format 
pel més autèntic soul ameri-
cà, des del més clàssic al més 
modern, pel funky, pel buga-
loo, per l’àcid jazz i fins i tot 
pinzellades de jazz.
Un autèntic Trio de professio-
nals, amb una sonoritat molt 
característica, seguint els pas-
sos de grans cantants com 
Otis Reding, Sam and Dave, 
Steve Wonder, Marvin gaye... 
fins i tot podreu trobar versi-
ons de Prince o els Jackson.

Tret de sortida al cicle de concerts 
de L’Alzinar de Masquefa

MÚSICA / LA VEU

El Cor d’Homes d’Iguala-
da, que acaba de complir un 
any de vida, actuarà aquest 
diumenge 3 de febrer a dos 
quarts de set de la tarda a 
l’església dels Pares Caput-
xins d’Igualada. Aquest serà el 
primer concert que el cor farà 
en solitari. L’entrada costarà 
quatre euros. 
El cor d’homes d’Igualada, 
sota la direcció del director 
vilafranquí Pere Lluís Biosca, 
presentarà un repertori vari-
at, amb la majoria de peces 
a capella. Començaran amb 
Si tus penas no pruebo i Pas-
tor, quien madre virgen, dues 
peces de Francisco Guerre-
ro, un dels grans noms de la 
música sacra espanyola del 

Renaixement. A continuación 
interpretaran In monte oliveti 
de Giovanni Battista Martini, 
Si iniquitates observaveris de 
Samuel Wesley i Periti autem 
de Felix Mendelessohn. 
La part central del concert 
estarà centrada en obres del 
compositor austríac Franz 
Schubert. El cor interpretarà 
Die Nacht a capella, Trinklied 
amb Josep Maria Comajunco-
sas al piano, i Ständchen amb 
la mezzosoprano Yolanda Ro-
mero.
El concert acabarà amb dues 
peces de L’aire daurat, de La-
mote de Gringon, i les Quatre 
petites prières de Saint Fran-
çois d’Assise de Francis Pou-
lenc, autor parisenc del segle 
XX. 

Nou concert del Cor d’Homes 
d’Igualada

El Calvet Soul Trio actua avui a l’Alzinar
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La Coral Infantil Gatzara  vol 
renovar el seu uniforme! Per 
això es realitzarà un concurs 
obert a tothom per tal d’esco-
llir un nou uniforme. Necessi-
tem l’ajuda de tots els pares, 
mares, tiets, germans, cosins 
i amics (no necessàriament 
han de pertànyer a la Gatza-
ra) que vulguin donar un cop 
de mà en el disseny de la nova 
vestimenta de la coral.

Per tota aquella gent interes-
sada en presentar el seu dis-
seny al concurs, es farà una 
reunió el pròxim dia 16 de fe-
brer al Centre Cívic a 1/4 de 
5 de la tarda on s’explicaran 
les bases a seguir i es podran 
exposar tots els dubtes i pre-
guntes.
La data màxima de presenta-
ció dels dissenys serà el dia 
21 d’abril d’aquest any 2013.
Us hi esperem!

S’obre un concurs per renovar l’uniforme de 
la coral Gatzara

LLENGUA / LA VEU

Dimecres passat, 23 de gener 
de 2013, les parelles lingüísti-
ques de la comarca de l’Ano-
ia formades al novembre de 
l’any passat van fer la cloenda 
del Voluntariat per la llengua. 
Una vintena de parelles han 
anat quedant un cop per set-
mana per fer conversa en 
català des del novembre fins 
ara. Segons els aprenents, 
el fet de trobar-se una hora a 
la setmana amb algú que els 
dedica el seu temps i els dóna 
la possibilitat d’expressar-se 
en català els permet millorar 
en l’aprenentatge d’aquesta 
llengua i els serveix com a 
complement per poder seguir 

els cursos de català amb més 
eficiència. A banda d’això, al-
guns dels participants han 
pogut conèixer la ciutat on vi-
uen més a fons. És el cas del 
Xosé, un portuguès alumne 
del nivell Bàsic 3, que comen-
ta: “per a mi ha estat una ex-
periència gratificant perquè la 
meva parella lingüística m’ha 
ensenyat zones d’Igualada, 
com el Rec, que no coneixia”. 
Però l’activitat és enriquidora 
per a les dues parts, segons 
diu la voluntària Ramona, que 
ja ha tingut diverses parelles i 
“per Nadal faig un dinar a casa 
i les convido a totes. M’agrada 
i ens ho passen molt bé”. 
Visites al mercat de La Masu-

ca, al Museu de la Pell d’Igua-
lada i trobades a les butaques 
de la biblioteca són algunes de 
les activitats que fan aquestes 
parelles. En alguns casos, 
després de les deu trobades, 
a banda de millorar el l’ús oral 
del català, s’estableix amistat i 
les trobades continuen amb el 
català com a excusa però, so-
bretot, amb la voluntat de pas-
sar una bona estona tot con-
versant i compatint la llengua.
Actualment la comarca de 
l’Anoia compta amb una qua-
rantena de parelles lingüísti-
ques. Els voluntaris són per-
sones que parlen el català 
sense dificultats i dediquen 
una hora a la setmana a tro-
bar-se amb algú que té interès 
a practicar la llengua i que ja 
pot mantenir converses sobre 
temes bàsics. 
El programa és obert tot l’any 
i, per tant, qualsevol persona 
interessada a fer de voluntari 
o aprenent pot inscriure’s a 
www.vxl.cat o de manera pre-
sencial els dimecres al matí a 
través del Servei Local de Ca-
talà d’Igualada (santa Maria, 
10).

Trobada de cloenda de parelles 
lingüístiques a l’Anoia

CULTURA / LA VEU

El proper dimarts 5 de febrer 
tindrà lloc la presentació de 
l’Associació dels Amics de 
Villacaoba/Fundació Lirio del 
Valle, una entitat que promou 
bàsicament l’escolarització de 
nens i nenes d’un barri margi-
nal de la Romana, a la Repu-
blica Dominicana.
L’entitat actualment presi-
dida per Anna Mª Pla Pujal, 
espanyola i amb residència 
a República Dominicana, 
compta amb el suport de col-
laboradors, voluntaris i patro-
cinadors a Espanya i a la ma-
teixa República Dominicana.
Tots els fons recaptats tant 
per la Fundació Lirio del Valle 
com per l’Associació Amics de 
Villacaoba a través d’aporta-
cions de padrins, donacions 
voluntàries, així com per mitjà 

de menjars benèfics, subhas-
tes, concerts,... es destinen 
íntegrament a l’escolarització 
dels nens i nenes per oferir-lis 
una oportunitat de canvi a les 
seves vides i també a la de les 
seves famílies. Tot el treball 
que es realitza des de l’Asso-
ciació és gràcies a una tasca 
de voluntariat.
L’acte de presentació serà di-
marts de la setmana que ve a 
2/4 de 8 del vespre a al sala 
de socis de l’Ateneu i anirà a 
càrrec d’Anna M. Pla, Montse 
Moral i Montserrat Llorens.
Per altra banda, des d’avui id-
vendres, i fins el 12 de febrer, 
el vestíbul de l’Ateneu acull 
una exposició fotografica que 
porta per títol “Escolaritza un 
nen, apadrina un somni”, or-
ganitzada per la mateixa As-
sociació.

Presentació de l’Associació 
Amics de Villacaoba a l’Ateneu

Estrena de “Cartes d’amor” de 
la UCAI
CINEMA / LA VEU

Diumenge, a les 6 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
tindrà lloc l’estrena del darrer 
treball de la Unió Cinemato-
gràfica Amateur d’Igualada, 
Cartes d’amor.
La pel·lícula és un drama ro-

màntic i ha comptat amb la 
participació de l’Associació de 
la Gent Gran d’Igualada.
Per acabar de completar la 
vetllada es projectarà també 
el film Del poc al massa, una 
comèdia amb clau irònica. El 
preu de les entrades és de 5€.

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: .....................................................................................................

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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TEATRE / CARLES MUNTANER

Aquest dilluns 28 de gener es 
va estrenar al teatre Condal, 
Sí, primer ministre.
Sí, primer ministre és una co-
mèdia molt divertida, però real 
i propera, basada en la guar-
donada sèrie de la BBC d’An-
tony Jay i Jonnathan Lynn, 
que es va convertir posterior-
ment en un èxit de televisió de 
Catalunya.
Des de fa 3 anys Yes, prime 
minister triomfa a Anglaterra 
on recull un gran èxit de critica 
i públic al West End londinenc.
L’obra esta situada a Che-
quers una casa de camp, una 
mansió d’estil Tudor, situada 
a Buckinghamshire, Anglater-
ra. Chequers és la residència 
oficial de camp del Primer 
Ministre del Regne Unit. Nor-
malment s’utilitza per rebre-hi 
dignataris estrangers o sim-
plement com a lloc de descans 
lluny dels afers d’estat i lluny 
del brogit habitual de la seva 
residència oficial  a Londres, 
el “10 de Downing Street”.

Sinopsi: Mentre l’amenaça del 

col·lapse financer està a po-
ques hores de ser una realitat, 
l’única esperança de rescat 
descansa sobre un acord mo-
ralment dubtós del govern an-
glès amb el ministre de Relaci-
ons Exteriors de Kumranistan.
El Primer Ministre britànic Jim 
Hacker i el seu equip s’enfron-
taran a un moment molt delicat 
en què hauran de prendre rà-
pides  i complicades decisions 
que posaran al descobert les 
vergonyes i la hipocresia de la 

política en general i dels man-
dataris anglesos en particular. 
Però, com acostuma a succe-
ir, tots i cada un dels respon-
sables que es veuen implicats 
en la trama tenen els seus 
propis interessos i contactes. 
Seran capaços de posar-se 
d’acord per trobar una solució 
satisfactòria per a tots?
Els enganys, els escàndols i 
la intriga componen una de-
senfrenada sàtira política que, 
sense perdre el seu to còmic, 

també remourà els debats po-
lítics i socials més intensos i 
profunds de la nostra societat 
actual. 
Resumint: Sí, primer minis-
tre és una obra per a tots els 
públics, amb una durada de 2 
hores i 15 minuts amb 15 mi-
nuts d’entreacte, amb un re-
partiment encapçalat per l’ac-
tor Joan Pera, que fan passar 
el públic assistent una bona 
vetllada teatral. Un públic que 
omplia a vessar la platea del 

teatre i que va riure amb la 
interpretació feta pels actors 
de la companyia, que va ser 
bona; un decorat elegant fa 
que l’escenografia sigui l’adi-
ent per l’espectacle i un Joan 
Pera que aquesta vegada no 
ens posa gaires “morcilles” en 
el text i segueix el paper com 
toca, és a dir no fa tant “l’ani-
mal” damunt de l’escenari. 
Una bona oportunitat per pas-
sar una bona estona de teatre 
en els temps en els que vivim.

“Sí, primer ministre”, una sàtira política en clau còmica

Només una imaginació prodigiosa pot regalar-
te un traspàs a un indret d’excepció, un lloc ben 
curiós, de difícil accés, en un pintoresc llindar 
riberenc del Nil que, sorprenentment, alberga-
va els quatre gegants més espectaculars de tot 
l’Egipte faraònic, els colossos d’Abu Simbel. 

De retruc, pots endevinar fins a quin punt s’ha-
via de sentir minúscul tot un poble a l’entorn de 
tan ciclòpia companyia si amb els seus gairebé 
vint metres d’alçària –tenint en compte que els 
peus descansen sobre unes bases- la talla huma-
na amb prou feines en pot grimpar els turmells. 

Ara bé, aquesta figuració de les descomunals es-
tàtues a la vora del riu, amb un posat majestuós 
i amb una expressió del tot serena, emmiralla-
des sobre una encalmada llacuna al bell mig de 
dues cascades, s’ha vist inscrita en el recordatori 
d’una història de més de tres mil anys, des d’un 
dia de mitjan segle passat en què van haver de 
fugir a propòsit de l’estancament de les aigües 
del Nil en el Llac Nàsser. Aquest viatge –justificat 
o no- lluny de les Valls del Nil, tot i que ha per-
mès que aquells “reis-déus” no s’ofeguessin, ha 
ubicat enginyosament uns temples en un nou 
emplaçament, tal vegada segur, però franca-
ment buit de contingut.

Avui, arribes a Abu Simbel i sí, de seguida, t’es-
tampes sobre la impressionant monumentalitat 
d’uns temples i d’una estatuària –transportada 
i reconstruïda pedra a pedra- que, sense filar 

gaire prim, veus desgraciadament desubicada, fora 
de context i en cap cas pots recapitular els escena-

ris que van portar al Faraó Ramsès II, el Gran, a 
voler perpetuar la seva memòria sobre les gene-
racions futures amb construccions majúscules i 
exorbitants com aquests Temples d’Abu Simbel. 

Una mirada atenta al Gran Temple de seguida 
et permet endevinar aquella obsessió fatal de 
grandària i poder dels faraons. Abu Simbel te la 
imposa d’un primer cop d’ull, en un  propagan-
dístic primer plànol d’un faraó i la seva celebrada 
dinastia, un marc on no et calen massa nocions 
d’escultura per a reconèixer (en les quatre figu-
res) el mateix semblant del  faraó; uns anhels de 
publicitat que no sepulten, però, l’habilitat tèc-
nica i la vàlua testimonial d’uns artistes fidels a 
la veu del seu amo.

I, a l’interior d’aquest Gran Temple, a les entra-
nyes de la muntanya, a uns seixanta metres, vas 
endevinant -per entre sales,  càmeres i passadis-
sos- unes reiterades reproduccions de la imat-
ge de Ramsès, sumptuosament embolcallades 
d’inestimables pintures murals i laboriosos re-
lleus.

Des d’una altra perspectiva, a l’altre vessant, el 
Temple Menor d’Abu Simbel et descobreix un 
recinte que, a més de voler magnificar l’empre-
sa faraònica, va culminar la seva total realització 
amb una puntual incorporació de la figura fe-
menina a partir de la rèplica esculpida del retrat 
de l’esposa de Ramsès II, la jove i distingida Ne-
fertari.  

CARMEL·LA PLANELL (fotos i text)

Abu Simbel. Més enllà d’una inicial voluntat faraònica Arquitectures i veïnatges
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Al nord de Berlín, a l’antic po-
ble prussià de Ravensbrück (el 
pont dels corbs), les SS hi van 
construir a l’any 1939 el camp 
de concentració més gran de 
tot el territori alemany, destinat 
inicialment només adones. Tot 
just arribar la primavera, ja hi 
van ser traslladades, des del 
camp de Lichtenburg, les pri-
meres presoneres; i dos anys 
més tard ja s’hi va aixecar un 
nou camp per a homes, en-
mig d’un complex aviat ampli-
at amb un camp preventiu de 
menors per a acollir a més de 
mil nenes i noies joves.
A tombants de 1942, el nom-
bre de dones internades va 
assolir el nombre de deu mil, i 
a principis de 1945, la població 
total ascendia a les cinquanta 
mil persones, en la seva im-
mensa majoria població fe-
menina; una xifra esfereïdora 
que representava a totes les 
nacions ocupades d’Europa. 
En aquest sentit, és evident 
que aquest camp s’havia anat 
remodelant i ampliant segons 
la necessitat d’albergar-hi més 
i més persones deportades. I, 
al costat del personal militar  
masculí, la majoria del perso-
nal del camp el constituïen un 

El camp d’extermini de 
Ravensbrück

ingent nombre de guardianes 
de les SS, especialment as-
signades per a la supervisió 
de les presoneres, les anome-
nades “aufseherin”, altrament 
titllades com a les bèsties de 
Ravensbrück.
Les condicions de vida al 
camp eren més que inhuma-
nes i milers de dones hi van 
morir afusellades, penjades, 
gasejades; o bé van haver de 
treballar-hi fins a l’extenuació 
en el recinte industrial incorpo-
rat a l’interior dels seus murs, 
amb tallers de confecció, teixit 
i altres manufactures. Malgrat 
que una tria prèvia de les  SS 
eliminava les dones més fe-
bles i deixar vives a les més 
productives; a partir de l’es-
tiu de 1942, amb motiu de la 
construcció a prop del camp 
de l’empresa Siemens & Hal-
ske, a tots els presoners i 
presoneres se’ls va obligar a 
treballs forçats per a aquesta 
indústria.
En un altre sentit, aquell ma-
teix any, va ser endegat un 
projecte salvatge d’experi-
mentació  clínica amb dones, 
amb pràctiques que se servi-
en de diverses substàncies 
químiques per a prevenir in-
feccions i provocar processos  
d’esterilització, així com mèto-
des per a trasplantaments os-
sis que incloïen amputacions 
i empelts. Moltes de les més 
de vuitanta dones víctimes 
d’aquests experiments van 
perdre la vida, i les que van 
poder sobreviure ho van fer 
amb greus seqüeles físiques.
Finalment, després de milers 
d’assassinats i morts per fam, 

malalties o proves   mèdiques, 
a l’hivern de 1944, les SS van 
construir una càmera de gas 
provisional al camp de dones, 
en un barracó proper al cre-
matori. Allà, els primers me-
sos del 45, hi van morir d’as-
fíxia uns sis mil presoners fins 
que, el dia 30 d’abril de 1945, 
l’Exèrcit Roig va procedir a 
l’alliberament del camp, tot i 
deixant a prop de dos mil ma-
lalts que no van ser evacuats 
fins a la intervenció de la Creu 
Roja.
Acte seguit a l’alliberament, 
van ser creats tres cementiris 
a l’entorn de Ravensbrück; i a 
partir de 1950, tots els cossos 
que hi van ser enterrats així 
com les cendres del crematori 
van ser traslladats a una fos-
sa comuna emplaçada al llarg 
del posteriorment anomenat 
“Mur de les nacions”. D’aquest 
acte se’n deriven les primeres 
celebracions de memorials 
que van canalitzar en la crea-
ció, al setembre de 1959, del 
Museu Memorial Nacional de 
Ravensbrück, erigit davant del 
Llac Schwedtsee, i embolca-
llat pel mur del camp.
Més tard, quan l’Exèrcit Roig 
va retornar els edificis del 
camp a la RDA, es va crear en 
ells el “Museu dels lluitadors 
antifeixistes de la resistència”. 
Excepte l’àrea commemorati-
va a la vora del llac, el recinte 
de l’antic camp de concentra-
ció havia estat utilitzat amb 
finalitats militars des de maig 
de 1945 fins a les primeries de  
1994, tant per l’Exèrcit soviè-
tic com per les Forces Arma-
des de la Comunitat d’Estats 

Independents (CEI). A partir 
d’aquesta data, el destí va 
canviar per a ser la seu de 
l’exposició  “Ravensbrück: to-
pografia i història del camp de 
concentració de dones”, amb 
la participació d’antigues pre-
soneres del camp.
Una mirada atenta, però del 
tot corprenedora a Ravens-
brück, et descobreix les restes 
d’una arquitectura de l’infern, 
a partir d’un memorial que 
conté part del mur del camp, 
l’indret de la fossa comuna, el 
crematori i algunes cel.les de 
la presó, altrament conegudes 
com el “bunker, que van acollir 

fins el 1977 el primer museu. 
Tanmateix, d’ençà el 2002, 
una nova concepció del Mu-
seu Memorial de Ravensbrück 
s’ha consolidat com a un tes-
timoni arquitectònic destinat a  
comunicar i reflexionar sobre 
uns fets horribles que mai no 
havien d’haver succeït..
Avui, una dona valenta i del tot 
excepcional, la Neus Català, 
nascuda el 1915; en tant que 
única supervivent de l’infern 
de Ravensbrück, encara se-
gueix prometent-se que ha de 
viure tot el temps possible per 
a treballar per la pau, la justí-
cia i la llibertat. 

El treball us fa lliures

A propòsit del 27 de gener, Dia internacional de les víctimes de  l’Holocaust



LA TEVA AGENDA 
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CONFERÈNCIA. “EL PRO-
CÉS CREATIU EN EL DOCU-
MENTAL I LA UTILITZACIÓ 
DE L’ANIMACIÓ I EL DISSENY 
GRÀFIC”
- Igualada 
Conferència a càrrec de Susan-
na Guardiola Lapuente, direc-
tora, guionista i productora de 
peŀlícules documentals inclosa 
dins la IV Setmana de l’anima-
ció.
Divendres, a 2/4 d’11 del matí 
a la sala d’actes d’Ignova Em-
preses.

XERRADA. “COOP57, L’AL-
TERNATIVA FINANCERA ÈTI-
CA”
- Igualada 
Xerrada a càrrec de Ramon 
Pascual, membre de Coop57, 
sobre el model de finançament 
al servei d’entitats i cooperati-
ves.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala LAB de l’Ateneu.  

TEATRE. “ACORAR”
- Igualada 
Produccions de Ferro presen-
ta aquesta obra que reflexiona 
sobre la identitat coŀlectiva dels 
pobles.
Divendres, a les 10 del vespre 
al Teatre de l’Aurora.

MÚSICA EN VIU
- Piera 
Nit de flamenc en directe.
Divendres, a 2/4 de 12 de la nit 
a l’Espai d’entitats.

CLUB DE LECTURA
- Vilanova del Camí 
Club de lectura amb comentari 

del llibre “Mal de pedres” de Mi-
lena Agus.
Divendres, a 2/4 de 4 de la tar-
da i a 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca de Vilanova.

DISSABTE 2

TEATRE. “ACORAR”
- Igualada 
Produccions de Ferro presen-
ta aquesta obra que reflexiona 
sobre la identitat coŀlectiva dels 
pobles.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA. QUARTET ALTIMIRA 
I NEUS PERIS
- Igualada 
Oferiran el conegut “Quartet 
Americà” de Dvorak i el “Quin-
tet en la M amb piano” del ma-
teix compositor.
Dissabte a les 8 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA AL CASTELL
- Calaf 
Nova visita guiada pel castell 
calafí.
Dissabte a les 11 del matí da-
vant l’Oficina de Turisme.

DIUMENGE 3

TEATRE. “ACORAR”
- Igualada 
Produccions de Ferro presen-
ta aquesta obra que reflexiona 
sobre la identitat coŀlectiva dels 
pobles.
Diumenge, a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE. “EL GAT AMB BO-

TES”
- Igualada 
La companyia Campi qui pugui 
presenta aquesta adaptació del 
clàssic conte. Organitza Xarxa 
Igualada.
Diumenge, a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA AL MUSEU DE 
LA PELL
- Igualada 
Nova visita guiada i gratuïta a 
tots els espais de Cal Boyer i a 
l’antiga adoberia de Cal Grano-
tes.
Diumenge, a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

CINEMA. “CARTES D’AMOR”I 
“DEL POC AL MASSA”
- Igualada 
La UCAI presenta la seva nova 
peŀlícula en públic, un drama 
romàntic i a més torna a emetre 
la seva altra producció, una co-
mèdia satírica.
Diumenge, a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CAMINADA AMB TORNA
- Calaf 
Caminada per la “Ruta de l’oli” 
del Molí de Rajadell.
Diumenge, a les 10’11h. des de 
l’Estació del tren de Calaf.

DILLUNS 4

CONFERÈNCIA “PERSONALI-
TAT LITERÀRIA D’EMILI TEIXI-
DOR”
- Igualada
Conferència a càrrec de M. Isa-
bel Pijoan, catedràtica de Cièn-
cies de l’Educació.

Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

RUSQUITALLER: DISBAUXA!
- Piera 
Taller on els nens i les nenes 
es posen en la pell d’ésser vo-
ladors per imaginar mil i una 
aventures.
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

DIMARTS 5

L’HORA DEL CONTE
- Igualada
Històries per als més petits ex-
plicades per grans contistes. 
Per a nens i nenes a partir de 
4 anys.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

JAM SESSION
- Igualada 
Autèntica jam session oberta a 
tots els músics de jazz que vul-
guin participar-hi.
Dimarts a les 10 de la nit al bar 
Hot Blues.

FORMACIÓ PERMANENT
- Igualada 
Nova jornada de formació per-
manent en què es parlarà so-
bre “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.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Piera 
1a sessió del grup “Els lectors” 
del club de lectura infantil, per 
comentar l’adaptació de Béatri-
ce Fontanel del llibre “Tristany 
i Isolda”.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

SARDANES

- Calaf 
Ballada de sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Cervera. Dins 
els actes de la festa de Santa 
Calamanda.
Dimarts a 2/4 d’1 del migdia a la 
plaça Barcelona’92.

BALL
- Calaf 
Ball llarg amb el Duo Coral in-
clòs dins els actes de la festa 
de Santa Calamanda.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Unió Calafina.

PRESENTACIÓ
- Igualada 
Presentació de l’Associació 
Amics de Villacaoba que pro-
mou l’escolarització de nens de 
barris marginals a la República 
Dominicana. La xerrada anirà a 
càrrec d’Anna M. Pla Pujalt.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de socis de l’Ateneu.

DIMECRES 6

TEATRE FÒRUM “EDUCAR ÉS 
COSA MEVA”
- Piera
El teatre fòrum és una tècnica 
dramàtica que consisteix en 
l’execució d’una peça de teatre 
sobre un conflicte que viu un 
grup social.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 7

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Tertúlia de persones adultes 
que han llegit totes el mateix lli-
bres, en aquesta ocasió “El fes-
tí de Babette” d’Isak Dinesen.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

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.

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

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

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 febrer 
a la sala d’exposicions del Cen-
tre 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.

LLIBRES I COL·
LECCIONISME
Mostra d’objetes de col.lecció: 
segells, bosses de sucre, mo-
nedes, plaques de cava... 
Del 4 al 23 de febrer a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

EXPERIÈNCIES MATE·
MÀTIQUES
L’exposició ofereix reptes i ex-
periències sobre situacions 
matemàtiques que podem sor-
prendre i emocionar petits i 
grans. 
Del 4 de febrer al 17 de març 
a la Sala d’exposicions del Mu-
seu de la Pell d’Igualada i co-

marcal de l’Anoia.

AMB “P” DE PAPER
Nuri Mariné Vidal
Una mirada a l’evolució del pa-
per, des dels primers còdex fins 
als llibres que es conserven a 
la Biblioteca. 
Del 6 de febrer al 2 de març al 
vestíbul de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

VIATGERS DEL MÓN
Relats de viatges i viatgers de 
tots els temps. Des de l’Antàrti-
ca fins a les càlides terres afri-
canes. 
De l’1 al 28 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

CÒMIC MANGA
El còmic manga neix de la com-
binació de dues tradicions: l’art 
gràfic japonès i la historieta oc-
cidental. 
De l’1 al 28 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

COLORS

Un conjunt d’obres que mos-
tren la força dels colors i una 
manera diferent d’entendre la 
pintura. 
De l’1 al 26 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

EL CIRC DE LA FANTA·
SIA
Dibuixos de fades, ballarines i 
fades. Una exposició amb els 
treballs de tres germans als 
quals agrada molt dibuixar i 
pintar. 
De l’1 al 26 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

ESCOLARITZA UN 
NEN,  APADRINA UN 
SOMNI
Fotografia
Exposició de fotografies de 
l’Associació de Villacaoba que 
promou l’escolarització dels 
nens d’un barri marginal a la 
República Dominicana. 
De l’1 al 12 de febrer al vestí-
bul de l’Ateneu.
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El retorn d’Schwarzenegger
Estrena a Igualada •  El último desafio

RAMON ROBERT.-

Al llarg dels anys vuitanta i 
bona part dels noranta, l’es-
trella i el referent indiscutible 
del cinema d’acció va ser Ar-
nold Schwarzenegger, un cul-
turista d’origen austríac que 
a l’any 2003, després de na-
cionalitzar-se nord-americà, 
seria nomenat governador de 
l’estat de Califòrnia. Dedicat a 
la política fins l’any 2011, ara 
Schwarzenegger (66 anys) ha 
determinat  tornar al cinema. 
Arriba trepitjant l’accelerador 
a fons i tensant els muscles 
com si res. El vehicle de re-
tornament porta el títol d’El 
último desafio. Es tracta d’un 
thriller d’acció trepidant i es-

pectacular, dirigit pel coreà 
Kim Jee-woon. Sense mostrar 
fatiga, Schwarzenegger par-
ticipa en un intens recorregut 
ple de persecucions, baralles, 
explosions i clatellots. Un pro-
ducte cent per cent Schwar-
zenegger, com si no hagués 
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RAMON ROBERT.-

El pitjor de les comèdies ro-
màntiques nord-americanes 
és que s’assemblen totes. Des 
dels temps en què Julia Ro-
berts i Meg Ryan omplien les 
sales de tot el món, Hollywo-
od no ha deixat de repetir-
se. Però ara s’ha estrenat El 
lado bueno de las coses, una 
comèdia romàntica absoluta-
ment diferent. En són protago-
nistes un tipus amb problemes 
mentals i una vídua. Després 
de passar vuit mesos en una 
institució mental per agredir 
l’amant de la seva dona, Pat 
(Bradley Cooper) torna a casa 
dels seus pares (Robert De 

Una comèdia romàntica molt diferent
Estrena a Igualada •  El lado bueno de las cosas

Niro i Jacki Weaver). Determi-
nat a tenir una actitud positiva 
i recuperar la seva exdona, 
el món de Pat s’altera enca-
ra més quan coneix a Tiffany 
(Jennifer Lawrence), una ví-
dua jove, amb certs proble-
mes i no gaire bona fama al 
barri. Malgrat la seva mútua 
desconfiança inicial, entre ells 
apareix un vincle molt especial 
que els ajudarà a trobar en les 
seves vides el costat bo de les 
coses.
Realitzada per David O. Rus-
sell, aquesta notable i impre-
visible comèdia romàntica 
(sobre les dèries,  angoixes i 
desordres mentals de la gent) 

RAMON ROBERT.-

Ara fa 25 anys que es va estre-
nar El festín de Babette, una 
extraordinària peŀlícula de Ga-
briel Axel, basada en un petit 
relat de Karen Blixen. La peŀlí-
cula va aconseguir un Oscar i 
un lloc a la prestatgeria del ci-
nema inoblidable. Amb un re-
trat ple de calidesa i estampes 
hipnòtiques, en alguna mesu-
ra proper al cinema clàssic de 
Dreyer, i amb un plantejament 
que ens apropa al caràcter de 
Bergman, el també nòrdic (da-
nès, concretament), Gabriel 
Axel fa coincidir en el seu festí 
tot el bo i millor del cinema del 
nort d’Europa.
Gabriel Axel encerta amb el to 
del conte des del principi ma-
teix de la peŀlícula per oferir un 
relat encantador, entre la faula 
i la nostàlgia i el bon humor. 
Situant la peŀlícula en el segle 
XIX, en una petita comunitat 

Òscar a la millor 
pel·lícula estrangera

A Tous •  El festín de Babette

danesa  dominada pel purita-
nisme, trobem a dues ancia-
nes germanes, que han estat 
solteres. Elles recorden amb 
nostàlgia la seva llunyana jo-
ventut i la rígida educació que 
les va obligar a renunciar a la 
felicitat. L’aparició de Babette  
(Stéphane Audran), que arriba 
des de París, fugint dels can-
vis, trastocarà les seves vides. 
La nouvinguda tindrà aviat 
ocasió de correspondre a la 
bondat i a la calidesa amb que 
ha estat acollida. Un premi de 
loteria li permet organitzar un 
sopar amb els millors plats i 
vins de la gastronomia france-
sa. Tots els veïns accepten la 
invitació, però es posen prè-
viament d’acord per no donar 
mostres d’una satisfacció que 
seria pecaminosa. Però, a poc 
a poc, en un cerimonial intens 
i emotiu, van cedint als plaers 
de la cuina francesa.

sorprendrà a qui la vagi a veu-
re. De fet, molts ja han apre-
ciat les seves qualitats. No és 
gens estrany que estigui no-
menada a 8 premis Oscar, in-
cloent millor peŀlícula, director, 
actor i actriu.

passat el temps.
En la peŀlícula, en la que tam-
bé hi participen Eduardo Nori-
ega, Forest Whitaker i  Peter 
Stormare, el nostre protago-
nista interpreta a l’implacable 
xèrif Ray Owens, un antic 
policia de Los Angeles que 
segueix turmentat pel desen-
llaç d’una batuda fallida que 
li va fer abandonar el cos. Ara 
viu tranquil a Sommerton, un 
idíŀlic poblet a la frontera amb 
Mèxic on mai passa res... 
Però les coses es trasbalsen 
quan apareix  Gabriel Cortez, 
el narcotraficant més perillós i 
més buscat d’Amèrica.  El xè-
rif Owens posarà tota la carn a 
la graella per evitar que Cortez 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

CINEMES YELMO D’ABRERA REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
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LINCOLN
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. ***

EL LADO BUENO DE LAS COSAS
Estats Units. Comèdia romàntica. De David O. Russell. Amb Bradley 
Cooper, Jennifer Lawrence i Robert De Niro. Després de passar vuit mesos 
en una institució mental per agredir el amant de la seva dona, Pat torna 
sense res a viure a casa dels seus pares. Determinat a tenir una actitud 
positiva i recuperar la seva ex-dona, el món de Pat es posa del inrevés 
quan coneix a Tiffany, una noia amb certs problemes i no gaire bona 
fama al barri. Malgrat la seva mútua desconfiança inicial, entre ells aviat 
es desenvoluparà un vincle molt especial que els ajudarà a trobar en les 
seves vides el costat bo de les coses. ****

EL FESTIN DE BABETTE
Dinamarca. Comèdia. De Gabriel Axel. Amb Stéphane Audran i Jean-
Philipe Lafont. Segle XIX. En un remot llogaret de Dinamarca, dues 
ancianes rememoren a Babette. Temps enrere, Babette va arribar des 
de París, canviant les seves vides. Un premi de loteria li permet a la noia 
organitzar un opulent sopar amb els millors plats i vins de la gastronomia 
francesa. Tots els veïns accepten la invitació, però es posen prèviament 
d’acord per no donar mostres d’una satisfacció que seria pecaminosa. 
Però, poc a poc, en un cerimonial intens i emotiu, van cedint als plaers de 
la cuina francesa. Oscar a la millor pel.lícula estrangera. *****

EL ULTIMO DESAFIO
Estats Units. Acció. De Kim Ji-woon. Amb Arnold Schwarzenegger, Eduardo 
Noriega, Forest Whitaker i Peter Stormare. Un perillós narcotraficant 
s´escapoleix de la justícia i fuig en direcció a Mèxic. En el seu camí cap a 
la llibertat només s´interposarà un policia d´un petit poble fronterer. Es 
tracta del xèrif Ray Owens, al qui no li plau que ningú trenqui la tranquil.
litat del seu poble.  ESTRENA

EL VUELO
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. ****

HITCHCOCK
Estats Units. Drama. De Sacha Gervasi. Amb Anthony Hopkins, Scarlett 
Johansson, Jessica Biel, Helen Mirren, Toni Collette. La historia de amor de 
uno de los cineastas más influyentes del siglo pasado, Alfred Hitchcock 
(Anthony Hopkins) y su mujer y compañera, Alma Reville (Helen Mirren). 
La acción tiene lugar durante el rodaje de Psicosis, la película más 
importante de Hitchcock.. ESTRENA

KURSAL 1 
EL ULTIMO DESAFIO (16 anys)
Dies 1-5-6-7                           6:15/8:15/10:30
Dies 2-3         4:15/6:15/8:15/10:30

KURSAL 2
EL VUELO (16 anys)
Dies 1-2-3-5-6-7                           5:30/8:00/10:30

KURSAL 3
EL LADO BUENO DE LAS COSAS (12 anys)
Dies 12-3-5-6-7                          5:00

KURSAL 3
LINCOLN (7 anys)
Dies 1-2-3-5-6-7                          7:45/10:30

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió de Cineclub
Properament: AMOUR

CASAL 
UNA VIDA MEJOR  (7 anys)
Diumenge: 18:00
EL FESTIN DE BABETTE (apta) (Òscar a la 
millor pel.lícula estrangera 1988)
Diumenge: 19:50

CINEMA RAVAL
Sense determinar

1/ HITCHCOCK (12 anys)
Dv.: 18:20/20:30/22:40
Ds.: 16:00/18:20/20:30/22:40
Dg.: 12:10/16:00/18:20/20:30/22:40
Dll a Dj.: 17:40/19:50/22:00

2/LA NOCHE MAS OSCURA 
Dg.: 11:30
2/ EL LADO BUENO DE LAS COSAS (12 anys)
Dv. a Dg.: 17:20/20:00/22:30
Dll a Dj.: 19:15/21:45

3/ROMPE RALPH (7 anys) 
Ds.: 16:15
Dg.: 11:40/16:15
3/VOLVER A NACER (16 anys)
Dv. a Dj.: 18:30
3/EL HOBBIT (7 anys)
Dv. a Dj.: 21:00

4/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

5/EL ÚLTIMO DESAFIO
Dv.: 18:00/20:15/22:30
Ds.: 15.40/18:00/20:15/22:30
Dg.: 12:00/15:40/18:00/20:15/22:39
Dll. a Dj: 17:30/19:40/21:45

6/LA VIDA DE PI
Dg.: 11:30
6/EL VUELO 
Dv.: 19:30/22:15
Ds. i Dg: 16.45/19:30/22:15
Dll. a Dj: 18:45/21:30

7/EL ORIGEN GUARDIANES (apta)
Ds.: 15:50
Dg.: 11:50/15:50
7/MOVIE 43 (18 anys)  
Dv. a Dj.: 18:10
7/LOS MISERABLES (7 anys)
Dv. a Dj.: 20:10

8/ NORMAN (7 anys)
Dg.: 12:00
8/ JACK REACHER (16 anys)
Ds. i Dg.: 17:30/19:40/21:50
8/ LINCOLN (7 anys)
Dv a Dg.: 19:00/22:15
Dll. a Dj.: 17:35/20:30

SANT MARTÍ DE TOUS

SANTA COLOMA DE QUERALT
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Defuncions
VICENÇ ROS BOTIFOLL
Edat : 91 anys

TERESA LLORENS DONADEU
Edat : 97 anys

MARÍA ESPINAR HINOJOSA
Edat : 96 anys

LLUÍS OSET ANTONIA
Edat : 81 anys

RAMON ALOY GILI
Edat : 80 anys

TERESA PAMIES CARULLA
Edat : 99 anys

MARIA FARRÉ CANUDAS
Edat : 85 anys

MAXIMA RUBIO ILLANA
Edat : 87 anys
 

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

D’una sèrie de TV, a la Uni-
versitat Autònoma, i ara cada 
facultat i institut…  No és 
només  “xafarderia” del que 
estem parlant, sinó sobretot  
del valor de la veritat, del va-
lor de ser autèntic, i de fugir 
de la hipocresia que porta a 
l’engany, l’insult, la calúm-
nia, la difamació, la sospita, 
el prejudici… Estem parlant 
del “bullyng”, de  l’amenaça, 
la ridiculització, l’escarni, la 
burla, i també, per als qui es 
pensen que és només una 
simple broma, la baixesa en 
les relacions humanes, la 
provocació, la banalització 
de les relacions amoroses, 

de la falta de respecte a la vir-
tut i a la puresa. 
Tots sabem com pot ser de 
perillós internet. Quins mals 
amaga, i com més vulnerables 
són els adolescents i joves. 
“L’informer”, de qui Instituci-
ons com l’Escola Pia, s’han 
afanyat en alertar, ha de preo-
cupar-nos a tots, pares, joves, 
educadors, periodistes… I que 
ningú es pensi que està lluny 
de convertir-se en un cyber-
agressor...  perquè la vícti-
ma és ben real, i també pots 
ser tu, siguis pare o alumne, 
universitari o a l’ESO, el que 
passa per allà, el mestre, el de 
manteniment, o la institució en 

sí.
Ja fa temps que molts es pre-
ocupen del perill que els joves 
tenen en les xarxes, i la vul-
nerabilitat que es troben els 
qui n’han patit conseqüències 
desagradables. Programes de 
ràdio nocturns de les emis-
sores de música de moda, fa 
temps que han trencat els lí-
mits d’allò tolerable. Sobretot 
pel que fa al tracte de la sexu-
alitat. Però tot està com sota 
d’una capa de tolerància que 
amaga una desastrosa edu-
cació en l’afectivitat, i la moral 
dels nostres joves que està 
portant a moltes depressions 
i profundes tristeses dels qui 

haurien de ser la esperança  
d’aquesta societat nostra. Una 
societat que es reflexa ara en 
l’escola i la universitat, que viu 
cada com més, en la foscor 
de la crisi. És un tòpic dir que 
no és l’econòmica l’única crisi 
que ens ha de preocupar, sinó 
la de valors?
Començant pels universitaris 

MN. JOAN PRAT JORBA

Per al teu bé, no siguis amic de “l’informer”

Prevere de l’equip de pastoral de joves del Bisbat de Vic

i els que volen construir un 
món millor. Que tenen ideals, 
que volen ser portadors de 
Crist en el món d’avui. Per 
al bé teu i de tots, no siguis 
amic de l’Informer. Comen-
ça per no ser-ne còmplice, i 
ajuda als altres a sortir de les 
xarxes que enganxen i et vi-
cien la consciència. 

Agustí Sabaté Duràn
Ha mort cristianament a l’edat de 67 anys el 25 de gener de 2013

Igualada, febrer de 2013

La seva família vol agrair a tots els que l’han acompanyat i han expressat el seu dolor 
per la seva pèrdua.

També agrair a tot l’equip mèdic, a les infermeres de la 3a planta de l’Hospital 
d’Igualada i molt especialment a Doctora Cardona, pneumòloga, per la seva entrega 
i dolçor, així mateix agrair al Pare Andreu per l’alegria i fe transmesa a tots nosaltres. 
                                                           Famílies Sabaté i Salomon 

R.I.P

Francisca Valls Vilalta
Morí cristianament el passat 23 de gener a l’edat de 78 anys.

Igualada, gener 2013

En record de:

Els teus familiars i amics et tindrem present sempre en el nostre 
record i estima; volem agrair el suport de tots els que ens feren 
costat en l’acte de comiat que se celebrà el passat dijous 24 de 
gener a la Basílica de Sta. Maria.

Rosa Carreras i Graells
El dia 6 de febrer va fer un any que ens va deixar.

1r. Aniversari de

Igualada, febrer de 2013



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

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

Us 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

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

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

· Menú de nits i caps de setmana 
19,50€ (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com

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

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

El gourmet
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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

Carretera de Cervera,3
Conill (Pujalt) 08282 Barcelona

Tel. 93 868 09 90 - Fax 93 868 09 84
info@hotel-lapedra.com
www.hotel-lapedra.com

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
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El xató és una salsa feta amb 
ametlles i avellanes torrades, 
molla de pa amb vinagre, all, 
oli, sal i, l’ingredient que la 
fa diferent, la nyora o pebrot 
de romesco. Aquesta sal-
sa acompanya una amanida 
d’escarola, amb anxoves, to-
nyina i bacallà.
L’origen del xató és situat en 
el món del vi. Una vegada el 
vi estava a la punta i a punt de 
ser tastat, es procedia a aixe-
tonar la bóta, una cerimònia 
cabdal en tot el procés que 
consistia en posar una petita 
aixeta (l’aixetó) que permetia 
que el vi sortís. Aquest mo-
ment marcava l’inici de la festa 
del vi nou, una celebració que 
anava acompanyada d’una 
menja composta per ingredi-
ents salats com el peix, que es 
trobaven a les cases dels pa-
gesos, servida amb les fulles 
de la verdura de la temporada 
d’hivern i amanida amb una 
salsa especial.
Aquesta menja ritual que 
acompanyava la cerimònia 
d’aixetonar la bóta de vi és 
doncs a l’origen de l’actual 

xató.
Malgrat tot, aquest plat tradici-
onal a la regió del Penedès i 
el Garraf. És de paternitat dis-
putada. En l’actualitat gairebé 
totes les poblacions del Gran 
Penedès disposen d’almenys 
una variant pròpia de la re-
cepta d’aquest plat i a la regió 
s’han popularitzat les tradici-
onals xatonades que són tro-
bades populars on els partici-
pants degusten aquest plat.
Diverses poblacions s’atribu-
eixen l’origen d’aquest plat, 
els seus arguments són els 
següents:

• El Vendrell: Malgrat no dis-
posar de referències escrites 
del segle XIX defensa que el 
xató. És una salsa de tradició 
marinera que inicialment feien 
els mariners al port de la seva 
localitat quan es xatonaven 
(És a dir, es foradaven o es fi-
blaven) les bótes de vi en una 
festa popular.

• Sitges: l’investigador Carles 
Montserrat va trobar a l’Arxiu 
de Sitges la primera referèn-

cia escrita d’una degustació 
del xató (xatonada). Concreta-
ment va ser en un sopar tertú-
lia celebrat el 13 de febrer de 
1896 per 23 persones (entre 
elles il·lustres sitgetans com 
Miquel Utrillo, Santiago Ru-
siñol i Gaietà Buïgas i Monra-
và).
Aquesta referència es pot tro-
bar a l’Eco de Sitges del 16 de 
febrer de 1896 en la que s’hi 
deia textualment que com a 
plat del dia hi havia “l’indispen-
sable Xató”.
A més, alguns grups defensen 
que la salsa és va batejar amb
el nom de Xató quan Canudes

La paternitat disputada del xató

(un membre del grup Rusiñol) 
va anomenar-la així en un so-
par.

• Vilafranca del Penedès: La 
defensa de la paternitat del 
xató es basa en la similitud 
entre la presentació del plat i 
el mot del qual provindria xató. 
Per entendre-ho cal saber que 
la recepta d’aquesta població 
dona al xató una estructura si-
milar a la d’un castell i alguns 
grups argumenten que l’origen 
de la paraula xató ve del mot 
francès chateau (castell). Així, 
a causa del paraŀlelisme entre 
l’estructura del plat i el mot es 

podria considerar que el plat 
té un marcat origen vilafranquí 
i que altres poblacions al alte-
rar la presentació no haurien 
sabut respectar l’original.

• Vilanova i la Geltrú: segons 
va publicar el Diari de Vilano-
va del 16 de febrer del 2007 
la primera referència escrita 
del xató és a un exemplar del 
1850 del diari barceloní “El 
Sol” on es mencionava que un 
restaurant vilanoví de recent 
obertura elaborava a la per-
fecció “el mondongo y los ca-
llos con all-y-oli, el suculento 
all-y-pebre y el escitante xató”.

El xató és una amanida amb escarola, anxoves o seitons, 
bacallà, tonyina i olives arbequines. Aquesta amanida està 
condimentada amb una extraordinària salsa feta sempre, 
i aquest diuen que és la base del seu secret, amb mà de 
morter a partir d’ametlles, avellanes, nyores, alls, l’oli d’oli-
va verge, vinagre i una pinzellada de sal; també hi ha qui 
afegeix bitxo, pa fregit, ceba escalivada... El xató s’acos-
tuma a servir acompanyat de molts tipus de menjars però 
sempre de costat amb els vins blancs i negres de la DO 
Penedès i els nou postres típiques dels municipis de la 
Ruta: escumes de Sitges, bufats del Vendrell, catànies de 
Vilafranca, llunes de Vilanova, sabres de Sant Pau de Sant 
Pere de Ribes, petons de Cubelles, garrofins de Cunit, cos-
setans de Calafell i carquinyolis de Canyelles.

El xató
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Especial xatonada

EL VENDRELL

Ingredients per a la salsa (4 persones) 
ametlles 100 gr 
avellanes 80 gr 
nyora escaldada 1 peça 
pa fregit 1 llesca 
bitxo (optatiu) 1/2 peça 
ceba escalivada 1/2 peça 
cabeça d’alls escalivada 1/2 peça 
tomacons escalivats 3 peces 
oli 
sal 
vinagre 
pebre vermell 
ingredients per al plat (4 persones) 
escarola 2 peces 
bacallà 120 gr 
tonyina 120 gr 
anxova 4 filets 
olives arbequines 80 gr

Elaboració
S’agafa un morter, s’hi posa sal i es 
van trinxant d’un en un els elements 
següents i en aquest ordre: ametlles i 
avellanes (fins a aconseguir una pasta 
ben fina). Tot seguit, la ceba, la nyora, 
(prèviament escaldada i sense pell), 
el bitxo (optatiu), el pebre vermell, un 
polsim de pebre negre i el pa fregit. Fi-
nalment, els alls, els tomacons, l’oli i 
el vinagre. 
Un cop acabada la salsa es barreja 
amb l’escarola ben neta i escorreguda. 
Es deixa reposar unes hores. A l’ho-
ra de servir el plat es decora amb el 
bacallà esqueixat, la tonyina, els filets 
d’anxova i les olives arbequines. I ja 
es pot menjar, sempre acompanyat de 
truites de carxofes, de fesols o de boti-
farra negra, entre d’altres.

SITGES

Ingredients per a la salsa (4 persones) 
ametlles torrades 100 gr 
avellanes torrades 60 gr 
seitons 2 peces 
grans d’all 2 peces 
nyora escaldada 4 peces 
bitxo (optatiu) 1/2 peça 
pa fregit o torrat 2 o 3 llesques 
oli 
sal 
vinagre 
ingredients per al plat (4 persones) 
escarola 2 peces 
seitons 2 peces 
tonyina salada 100 gr 
bacallà salat i esqueixat 100 gr 
olives arbequines 100 gr

Elaboració 
En un morter es trinxen a mà les amet-
lles, les avellanes, els seitons des-
salats, els grans d’all, la polpa de les 
nyores, el bitxo (optatiu), les llesques 
de pa fregit (es poden remullar amb el 
vinagre o posar el vinagre a part), el 
vinagre i la sal, i es va lligant amb l’oli 
d’oliva. 
Es netegen, es remullen i es trossegen 
les escaroles. Dessalarem els seitons, 
la tonyina  salada i el bacallà (aquests 
dos darrers els esqueixarem), i els 
afegirem al recipient juntament  amb 
l’escarola. Hi abocarem les olives i fi-
nalment la salsa ben lligada. 
Ho barrejarem tot bé perquè tots els 
ingredients quedin impregnats de la 
salsa i omplirem els plats mirant que hi 
hagi de tot fent com un castell d’esca-
rola (château).

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
 
Recepta que preparaven els pagesos 
del Penedès i s’acostumava a menjar 
al camp o a la muntanya 

Ingredients per a la salsa (6 persones) 
 alls escalivats 4 
alls crus 4 
bitxo 1 de petit 
pebre vermell 2 cullerades 
galetes maries  3 galetes 
pa torrat 4 trossos 
oli d’oliva verge 1/2 litre 
vinagre de vi 1 dl 
sal 
Ingredients per al plat (6 persones) 
enciam o escarola 2/3 peces 

bacallà remullat i esqueixat 600 grams 
tonyina salada 250 grams 
anxoves 12 filets 
olives arbequines 200 grams

Elaboració 
Es posa en remull el bacallà i la tonyi-
na.  Es renten molt bé tots els altres 
ingredients.  
Després s’agafa un morter i s’hi trinxen 
els alls, el bitxo, el pa torrat i les gale-
tes maries,  afegint-hi el pebre vermell, 
l’oli, el vinagre i la sal. Es barreja tot 
plegat i es remena ben bé. 
Nota: és recomanable preparar-ho el 
dia abans i guardar-ho a la nevera per 
a refredar. 
La salsa s’afegeix al mateix moment 
de servir el xató.

VILANOVA I LA GELTRÚ

Ingredients per a la salsa (6 persones) 
Alls mitjans   2-4 grans 
Ametlles 35 peces 
Avellanes torrades 12 peces 
Nyores escaldades 8 peces 
Molla de pa xopa de vinagre, 
Oli a voluntat 
Sal 
Ingredients per al plat (6 persones) 
Escaroles 2 peces 
Bacallà esqueixat i dessalat 200 gr 
Tonyina esqueixada i dessalada 150 gr 
Filets de seitó dessalats 18 filets 
Olives arbequines i negres

Elaboració 
Piqueu en un morter els grans d’all 
amb la sal perquè no saltin. Un cop 
ben aixafats, aneu afegint les ametlles 

i les avellanes i treballeu-ho fins que 
tot plegat formi una pasta homogènia. 
Raspeu la part interior de les nyores 
escaldades i afegiu la polpa obtinguda 
al morter. 
Un cop tot homogeneïtzat, poseu-hi 
la molla de pa amb vinagre, una mica 
escorreguda, i continueu treballant-ho. 
Un cop lIest, afegiu-hi lentament oli 
mentre es remena, també lentament, 
per donar a la salsa la consistència 
desitjada. 
En una safata, col·loqueu I’escaro-
la ben escorreguda i un xic de salsa, 
remeneu bé i serviu després als plats. 
Acompanyeu-ho amb la tonyina, el ba-
callà, els seitons i les olives,i deixeu 
que cada comensal, al seu gust, s’hi 
posi una mica més de salsa.

La Ruta del Xató ofereix quatre variants del plat

Us hi esperem!
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L’INVENT DE REINVENTAR-SE

Ets constructor, adminis-
trativa o llibretera i no 
trobes feina dins el teu 
sector professional? 
Cap problema, només cal 
que et reinventis. Efecti-
vament, converteix-te en 
un professional nou dins 
d’un sector creixent i ja 
esta, tots els teus proble-
mes resolts. 
Sembla fàcil, oi?. 
Però no ho és. 
Una professió reuneix  
esforços, esperances i 
habilitats personals, no 
és una peça que es pot 
substituir fàcilment quan 
no compleix les expecta-
tives. De totes maneres, 
esgotades totes les possi-
bilitats de seguir exercint 
en allò pel qual hem estat 
preparats,  en ocasions no 
queda altra opció d’explo-
rar altres àmbits professi-
onals. Es pot prendre com 
una situació dramàtica o 
viure-ho com una oportu-
nitat de començar de zero 
un nou projecte vital.

Jo proposo substituir el 
terme “reinventar-se” pel 
de “retrobar-se” Perquè 
no es tracta de inven-
tar res de nou, sinó de 
retrobar-se amb aques-
tes capacitats, aquestes 
esperances i els recursos 
personals que tenim per 
posar en marxa un nou 
projecte. Cal parlar llavors 
de flexibilitat per obrir la 
ment i vèncer prejudicis, 
de valentia per vèncer 
la por al desconegut i de 
confiança en allò d’un 
mateix, que en altres oca-
sions  ha ajudat a superar 
moments difícils. Però 
sobretot cal parlar de 
voluntat, perquè  des de 
la voluntat  surt la força 
per afrontar l’esforç que 
implica un creixement 
personal per al canvi.

Consells
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com



AGENTE COMERCIAL

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

FORMADOR DE A.D.R

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

FORMADOR DE CATIA

Se requiere titulación necesaria  para 
poder impartir la totalidad  de la 
formación.
Vehículo propio

FORMADOR DE INGLÉS

Se requiere titulación necesaria  para 
poder impartir la totalidad  de la 
formación.
Vehículo propio.

FORMADOR DE MARQUETING

Se requiere titulación necesaria para 
poder impartir la totalidad  de la 
formación.
Vehículo propio.

ADMINISTRATIVO CON CONOCIMI-
ENTOS DE OFIMÁTICA E INFORMÁ-
TICA

Se requiere titulación necesaria para 
desempeñar el puesto de trabajo.
Nivel de estudios C.F.G.S de Informática 
o superior.
Se valorará experiencia laboral en 
puesto similar.
Salario fijo.
Carnet de coche con vehículo propio.

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

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 aten-
cion al cliente. Castellano y catalan hablado correcta-
mente. 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.

BECARIO/A
DESCRIPCION: Para empresa de rrhh, se precisa un 
becario/a en horario de tardes de lunes a viernes de 16:00 
a 19:00 h.
Estudiante con posibilidades de hacer un convenio en 
prácticas.
Sus tareas consistiran en: atención al público y telefónica, 
llevar a cabo procesos de selección, entrevistas, trámites 
laborales como contratos, inem, seguridad social, archivo 
de documentación.

FORSEL ETT GRUPO NORTE
Av. Barcelona, 174 bajos
IGUALADA

IGUALADA COMERÇ 
NECESSITA JOVE EMPRENEDOR
Els requisits son els següents:

Experiència en noves tecnologies 
Experiència en telefonia mòbil 
Responsable i amb ganes de 
treballar.
Data de caducitat de l’oferta 
15/2/13
Interessats podeu enviar el currícu-
lum vitae més la vostra foto al c/La 
Torre, 5 d’Igualada  o bé enviar-lo 
per e-mail a:
secretaria@igualadacomerc.cat.
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MECÀNIC/A AJUSTADOR/A DE PREMSA D’ESTAMPA-
CIÓ 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.

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

ELECTROMECÀNIC INDUSTRIAL
- CFGS O FPII en manteniment electromecànic o similar
- Experiència mínima de 3 anys

AJUSTADOR/A DE PREMSES DE KSL I KSR A SUÏSSA.
- Cicle Formatiu en mecànica.
- Coneixements d’estampació, eines, maquinària i el seu manteni-
ment i soldadura.
- Treball per torns. 3 torns de 8 hores. Treballen 6 dies de 7 setma-
nals.
- Experiència mínima de 2 anys en premses KSL i KSR.

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

ENGINYER/A DE QUALITAT A SUÏSSA.
- Enginyer/a en microtècniques o mecànica amb una experiència 
mínima en el sector industrial de 3 anys.
- Coneixements de mètodes d’estadística i tècniques de qualitat.
- Experiència contrastada a l’àrea de qualitat.
- Idiomes: alemany, francès i bons coneixements d’anglès.
- Salari: 43.000-58.000 €
- 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 mecànic 
ajustador.
- Formació professional Grau Mig.
- Vehicle propi.
- Disponibilitat per fer torns.

TORNER/A MANUAL
Manpower Igualada cerca: torner/a manual
Requisits: Experiència prèvia amb un mínim de 1 any en torn 
manual. Valorable: GFGM de mecànica o similar
Contracte: Selecció
 
OPERARI/A DE CORBADORA AMB CON-
TROL NUMÈRIC
Manpower Igualada cerca: operari/a de maquina corbadora 
amb CN. Requisits: Experiència prèvia amb un mínim de 1 any 
amb màquina corbadora. Valorable: CFGM/CFGS de mecànica 
o similar amb especialitat en eines i maquinaria i tècniques de 
desenvolupament de projectes mecànics 
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 
 
ENCARREGAT DE METALISTERIA AMB 
CONTROL NUMÈRIC
Manpower Igualada cerca: encarregat metal.listeria amb CNC
Requisits: dots de comandament, experiència prèvia en lloc simi-
lar amb gent a càrrec. Valorable: GFGM de mecànica o similar
Contracte Selecció
 
GRAU MIG EN ELECTROMECÀNICA
Manpower Igualada cerca: operari amb grau mig finalitzar en 
electromecànica Requisits: curs finalitzat. Valorable: experièn-
cia en canvi de motlles de plàstic
Contracte temporal
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Tel. 632 145 494

ASIÁTICAS  - JAPONESAS  - 
ORIENTALES - COREANAS

CHICAS NUEVAS
 

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

En Santa Margarita de Montbui por primera vez,
chicas morbosas y viciosas
Todos los servicios....
Tarifas anticrisis
Piso privado 
Máxima discreción
Salidas a domicilio
DE 09:00 AL 00:00

Tlfs: 679349185-602441741

Contactes
Re

la
x
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“AURORA”  ASTROLOGIA  -  TAROT                                                                                            

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

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

ÀRIES: Hauràs d’atendre assumptes legals o relacionats amb el patrimoni.
TREBALL: Saviesa i perseverança.  DINERS: Despeses en viatges. AMOR: Molta paci-
ència amb la teva relació amorosa. Sort, 8.

TAURE: Sorgiran viatges que no tenies programats. TREBALL:  Molta fortalesa amb 
el treball. DINERS: Despeses familiars. AMOR: Viuràs i gaudiràs d’un gran amor.  
Sort, 7.

BESSONS: T’implicaràs amb la família i les persones grans del teu voltant. TRE-
BALL: Tindràs l’èxit en les teves mans.  DINERS: Negociacions. AMOR: Males notíci-
es, possible trencament.  Sort, 5.

CRANC: Original, espontani i molta diplomàcia. TREBALL:  Més tranquiŀlitat.  DI-
NERS: Millor impossible. AMOR: Viuràs un gran amor.  Sort, 1.

LLEÓ: Apareix un home de bona posició, un amic, contacte, soci... TREBALL:  Tin-
dràs una gran capacitat en el treball.  DINERS: Estable. AMOR:  Inseguretat, descon-
fiances, situacions adverses.  Sort, 1.  

VERGE: Estabilitat, tranquil·litat i un lloc tranquil per viure. TREBALL:  Més coope-
ració.  DINERS:   Estalviaràs. AMOR: Una relació molt forta, atracció sexual.  Sort,  4.

BALANÇA:  Tens ganes d’aprendre moltes coses i d’estudiar. TREBALL: Canvis i al-
guna pèrdua.  DINERS:  Compartiràs. AMOR: Una relació molt complicada.  Sort,  2.

ESCORPÍ: Necessites dels altres, estar acompanyat, acompanyada. TREBALL:  Mol-
tes càrregues.  DINERS: Una pèrdua important. AMOR: La persona que t’interessa 
està de viatge.  Sort, 6.

SAGITARI: S’apropen canvis en la teva vida, alguns desacords. TREBALL:  Insegure-
tat en ell.  DINERS:  En tindràs.  AMOR: Una relació més estable.  Sort, 3.

CAPRICORN: La vida t’aportarà moltes gratificacions. TREBALL: Persones compli-
cades.  DINERS: Inestable. AMOR: Has d’esforçar-te molt amb qui estimes.  Sort, 11.

AQUARI: Moltes inseguretats personals, necessitaràs ajut. TREBALL:  Complicaci-
ons.  DINERS: Especulacions. AMOR: Tens la necessitat de fer-te veure i brillar.  Sort, 
10.

PEIXOS: Molt caràcter, complicacions personals. TREBALL: Viatges, desplaçaments. 
DINERS: Factures, pagaments. AMOR:  Més amistat que amor. Sort,  5.

NECESSITA QUE LI PORTIN LA
SEVA COMPTABILITAT?

646 979 466

ES LLOGUEN LOCALS COMERCIALS 

AL CENTRE D’IGUALADA

938 030 169

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

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Conec a Paco Nevado des dels 
temps heroics del final de la 
dictadura i és segurament de 
les persones que conec que 
menys ha canviat. Políticament 
trobo que ha evolucionat però 
personalment -i gairebé físi-
cament- els canvis han estat 
mínims. Apassionat de la polí-
tica, mira de trobar temps lliure 
per les arrels extremenyes i les 
arrels vegetals del seu hort. 
A més, i en pla destacat, les 
seves pròpies arrels familiars, 
amb filles, i néts, catalans.
Paco Nevado ha estat durant 
molts anys vinculat a la direcció 
de Comissions Obreres i ara 
professionalment està dedicat 
al mercat de la Masuca d’Igua-
lada. Hi està tant a gust que 
fins i tot quan li demanen parla 
en català, cosa que amb mi no 
ha fet gairebé mai. 
És conegut pels anys que 
va ser secretari general 
de Comissions Obreres a 
l’Anoia. S’ha desvinculat?.
No. Segueixo sent afiliat però 
no tinc activitat. Després de la 
secretaria general, que vaig 
deixar l’any 2000, he estat fins 
a l’any passat a l’executiva. 
Treballa al mercat municipal 
de la Masuca a Igualada.
Sóc coordinador del Mercat 
de la Masuca que és una 

tasca que m’agrada i em fa 
feliç. Ni sindical ni política-
ment tinc activitat. Conservo 
les meves idees però no milito 
en cap partit. Fora dels partits 
és l’única forma de dir el que 
penses.
Va començar al PSUC.
A l’antic PSUC i després a ICV 
que vaig deixar el 2000 tot i 
que els seguia votant. Veient 
la deriva nacionalista, aquesta 
darrera vegada no els he votat.
Quan es va presentar Ciuta-
dans vàrem fer un intent de 
muntar-lo a Vilanova però 
també me’n vaig desvincular.
Sent d’esquerres, es pot 
estar a Ciutadans?.
Hi ha milers de persones que 
hem tingut un fort compromís 
d’esquerres i amb aquest país. 
Els que no som nacionalistes 
catalans no tenim un punt de 
referència. Iniciativa encara no 
s’ha definit si demanarà el sí o 
el no. Quan es defineixin em 
plantejaré de tornar-los a votar. 
Si es decideix per la indepen-
dència jo no hi seré. 
En un moment la disjuntiva 
era drets nacionals o drets 
socials. Des del PSUC vàrem 
optar pels drets socials i, 
ara trenta anys després, no 
tenim drets nacionals i els 
socials ens els estan pre-
nent.

Això és una quimera. Dir que 
tota la culpa la té Madrid és una 
excusa. Que Espanya ens roba 
és una frase afortunada però és 
una mentida. Trobo greu que el 
primer ple de la legislatura hagi 
estat per parlar del Dret a Deci-
dir i no dels vuit-cents mil atu-
rats de Catalunya.
Quan deixa la secretaria de 
Comissions no hi havia crisi 
encara. Va ser-li difícil trobar 
feina?.
Molt. En plegar del sindicat 
només sabia planxar. Vaig 
muntar un taller de confecció 
quan començava la crisi i vaig 
aguantar gairebé dos anys. 
Com que havia esta autònom 
no tenia ni dret d’atur i durant 
dos anys ho vaig passar molt 
malament. Tant que vaig haver 
de recórrer als amics. Gràcies 
a Joan Boix vaig trobar una 

Que l’estat de comptes d’alguns 
ajuntaments no és tot el decent 
que les normes més elementals 
exigeixen no és quelcom que ens 
arribi de nou. El que ja no és tan 
corrent, és que els draps bruts 
surtin a la llum, i aquells que se 
les donen de nets i polits, acabin 
apareixent públicament com 
sapastres i manasses. 
Aquests dies, hi ha qui porta la 
directa per intentar demostrar, 
documents en mà, que un ajun-
tament de l’Alta Anoia ha fet 
i desfet tant com ha volgut en 
temes molt delicats, alguns dels 
quals han acabat costant molts 
diners a ciutadans innocents. 
Sobta molt que, avui, aparegui un 
informe municipal datat de l’any 
2010 en què s’avisava de les estra-
nyes circumstàncies que envolta-
ven la Cooperativa d’Agricultors 
de Calaf (COOPAG) en relació a la 
fabricació de cervesa artesanal.... 
Dos anys després, es va desco-
brir una enorme estafa en la que 
estava involucrat el president de 
la cooperativa, Josep Puigpelat, 
qui va enganxar desenes de joves 
de l’Alta Anoia il.lusionats en un 
projecte que era una pura qui-
mera, i en el qual van invertir els 
seus estalvis.
Si algun polític de l’Alta Anoia 
sabia que hi havia circumstàn-
cies de difícil explicació en aquest 
tema, per què va fer la vista 
grossa?
Ens ho explicarà algú?

feina al TAC. Posteriorment 
vaig tenir ocasió d’entrar al 
Mercat Municipal. 
Què és el millor del Mercat 
Municipal?.
L’exceŀlent atenció al públic, la 
qualitat del producte i el preu. 
És com una gran família amb 
molta proximitat als clients. 
Convido a tothom que vingui 
al mercat i veurà que més 
que clients els consideraran 
amics.
També és president del 
Centro Cultural Extremeño.
Fem moltes activitats. Els 
anys 60 vàrem sortir d’Extre-
madura més de vuit-centes 
mil persones. Jo sóc extre-
meny de naixement i català 
d’adopció. Tot el que tinc ho 
tinc aquí. Quan va convenir 
des de l’esquerra molts origi-
naris d’Extremadura també 
demanàvem la recuperació 
dels drets dels catalans.
Com veu la situació de Vila-
nova del Camí?.
Tinc estima a Joan Vich però 
crec que ja ho hauria d’haver 
deixat. En Vich és el més llest 
de la classe. No conec cap 
alcalde que governi amb cinc 
regidors de disset. Valoro la 
feina dels regidors, però mai 
he volgut entrar en un ajunta-
ment perquè em sento millor 
lluitant des del carrer.

4 paraules amb... Paco Nevado


