
banquets noces
5 salons diferents amb excel.lents vistes panoràmiques.

Cerimònia civil al jardí de l’hotel.

Aperitiu a les terrasses del jardí.

Prova gratuïta dels menús.

Varietat de menús i preus adaptables a les seves necessitats.

No suplements a les bodes petites i mitjanes.

Fi del banquet a la sala de festes de l’hotel.

Sopar, habitació amb jacuzzi i esmorçar gratuït per als nuvis.

Facilitat d’allotjament i pàrquing per als convidats.

especial
temporada

TARDOR - HIVERN
PRIMAVERA

menús amb tot inclòs a

55 - 58 €

laborables             12 €

cap de setmana                    18 €

restaurant
menú amb vi i aigua mineral

laborables            11 €

dissabtes migdia     15 €

diumenges i festius     17 €

buffet lliure
amb vi i aigua mineral

standard / 2 persones    38 €

superior / 2 persones    53 €

jacuzzi / 2 persones      69 €

jacuzzi / 2 persones      85 €
amb banyera rodona

habitacions

preus excepte dissabtes

cafeteria
menús laborables          8 €

amb habitació standard 35 €

amb habitació superior 44 €

amb habitació jacuzzi 50 €

amb habitació jacuzzi 60 €
amb banyera rodona

forfait dissabtes

tots els dissabtes nit

amb ball a la pista
central a partir de les
23.30 h 

17 €

sopars amb ball
amb vi, aigua mineral i cafè

amb habitació superior  35 €

amb habitació jacuzzi  45 €

amb habitació jacuzzi  55 €
amb banyera rodona
i kit sensual love

oferta romàntica
divendres nit

amb ampolla de cava + esmorçar

Preus habituals per persona excepte habitacions 2 persones i dies especials. Consulteu. Preus amb IVA inclòs.

Autovia A2. Barcelona-Lleida, Km. 570 - Sortida Montserrat-Manresa - 08294 El Bruc
T/ 93 771 00 36 - 93 771 02 51 - 93 771 00 61 - Fax 93 771 00 86  /  hotel@hotel-bruc.com  /  www.hotel-bruc.com

especial
temporada

HIVERN
PRIMAVERA

menús amb tot inclòs a

58 €



26 MIRANT ENDAVANT 12 de gener de 2012

Dissabte, I Trobada de Recerca de 
l’Anoia al Museu de la Pell
Dissabte vinent, dia 14 de 

gener, tindrà lloc a Igualada, 
al Museu de la Pell i Comarcal de 
l’Anoia, la I Trobada de Recerca 
de l’Anoia, un espai d’intercanvi 
i de debat d’idees obert a tots els 
interessats en la recerca a l’entorn 
de la comarca de l’Anoia i en la 
seva difusió.

Amb aquesta jornada, el Cen-
tre d’Estudis Comarcals vol oferir 
la possibilitat d’apropar els di-
ferents territoris de la comarca, 
per tal de teixir vincles positius 
entre els diversos estudiosos que 
han dedicat les seves recerques a 
la comarca de l’Anoia. L’objectiu 
primer de la trobada ha de ser 
conèixer i donar a conèixer els 

treballs i les inquietuds de cada 
persona, entitat o grup del ter-
ritori.

La trobada començarà a les 9 
del matí amb la recepció i lliura-
ment de documentació. A 2/4 de 
10 s’inaugurarà la Trobada i l’ex-
posició “El món agrari a les ter-
res de parla catalana”, per repre-
sentants del Consell Comarcal de 
l’Anoia, de l’Ajuntament d’Igua-
lada, del CCEPC, de l’IRMU i del 
CECI. De 10 a 1 hi haurà la inter-
venció dels participants, i segui-
dament començarà la conferència 
“Perspectives de present i futur 
de l’agricultura”, a càrrec de Pep 
Riera, dirigent històric de la Unió 
de Pagesos.

La trobada finalitzarà a 2/4 de 
2 del migdia, amb les conclusions i 
la cloenda. Seguirà un dinar, a les 
2, i la visita al Museu del Traginer, 
a ¾ de 4 de la tarda.

Participaran a la Trobada 
centres d’estudis, entitats i es-
tudiosos dels següents munici-
pis: Argençola, Bellprat, el Bruc, 
Cabrera d’Anoia, Capellades, 
Carme, Castellolí, Castellfollit de 
Riubregós, els Hostalets de Pierola, 
Igualada, la Llacuna, Masquefa, 
Montmaneu, Òdena, Piera, la Po-
bla de Claramunt, els Prats de Rei, 
Pujalt, Sant Martí de Sesgueioles, 
Sant Martí de Tous, Sta. Margarida 
de Montbui, Sta. Maria de Mira-
lles, Veciana i Vilanova del Camí.

L’escultor de la Sagrada Família 
Etsuro Sotoo, al Pessebre Vivent dels 
Prats de Rei
Aquest proper diumenge, 15 de 

gener, la 40a edició del Pes-
sebre Vivent de Prats arribarà al 
seu final amb una doble sessió. 
L’espectacle nadalenc ha comple-
tat una nova temporada, que ha 
atret centenars de visitants d’arreu 
de Catalunya i diverses persona-
litats. Així, el passat 1 de gener 
va visitar el Pessebre el Bisbe de 
Vic, Romà Casanova, qui va que-
dar gratament impressionat per 
l’espectacle.

D’altra banda, la representació 
del dia de Reis va comptar amb 
una altra visita il·lustre: Etsuro So-
too, escultor japonès de la Sagra-
da Família. L’artista va elogiar el 
Pessebre pradenc, valorant-ne la 
plasticitat, la música i la implicació 
del poble. La visita de Sotoo va 
atraure a la vegada un equip de 
la televisió japonesa, que va voler 

immortalitzar la visita de l’escultor 
al poble anoienc. I és que, a més 
dels seus treballs a la Sagrada Fa-
mília, Sotoo és conegut arreu del 
món per moltes altres escultures, 
de caire privat o bé religiós.

Pel que fa al Pessebre, les dues 
representacions del proper diu-
menge (una a les 18.00 h i l’altra a 

les 19.00 h) tancaran la tempora-
da d’enguany, en què l’espectacle 
organitzat per l’Agrupació Cultu-
ral Recreativa Sigarra ha arribat al 
40è aniversari.

http://www.acrsigarra.cat/
pessebreprats/?page_id=69

Foto: Josep Font

“Limnos” en concert als Hostalets
El quartet de saxofons “Limnos”, 

actuarà diumenge vinent a les 
6 de la tarda, a l’Auditori de Cal 
Figueres dels Hostalets de Pierola.

Aquest quartet té els seus orí-
gens a França l’any 2005 on, en un 
inici, quatre saxofonistes catalanes 
coincideixen durant els seus estudis 
de perfeccionament.

Fátima Hidalgo Cabrera, saxo 
soprà; Esther Sabaté Pérez, saxo alt; 
Elena León Manresa, saxo tenor, 
i Núria Brull Bardí, saxo baríton, 
presenten un programa amb obres 
representatives del repertori de 
l’escola tradicional, transcripcions, i 
sobretot obres de compositors actu-
als com són David Salleras, Thierry 
Escaich, David Maslanka o Salvador 
Brotons.

Un cop finalitzada la seva for-
mació a l’estranger inicien una sèrie 

de concerts actuant a diferents sales 
entre les que destaquen el Centre 
Cultural de l’Ametlla de Mar, el ci-
cle “una hora de música” de Sant 
Cugat del Vallès, La Casa Elizalde 
de Barcelona, l’Escola de música de 
Capellades, el “Cicle de joves intèr-
prets” del Conservatori de Reus i de 
Salou, la Vuitena Edició del Festival 
Acisum Música de Santa Coloma 
de Farners, el 36è Festival Interna-
cional de Música de Cambrils 2010 
i el XII cicle “Clàssica a les Corts” del 
Centre cultural Riera Blanca.

Durant l’any 2008 participen al 
“II Festival de Musique de Cerdag-
ne et Capcir”, amb un projecte on 
inclouen repertori per a quartet de 
saxos i piano.

Obtenen el Tercer Premi al “III 
Concurso Internacional Yamaha de 
Cuartetos de Saxofón”, celebrat a 

Madrid el mes de març del 2011, i, 
han treballat com a grup de cambra 
amb els saxofonistes Juan Jiménez, 
Eric Devallon, Christophe Bois, Nac-
ho Gascón i Claude Delangle.

El concert s’organitza des de 
l’Associació Amics de la Música 
d’Hostalets de Pierola, i el preu de 
l’entrada és de sis euros.

Al febrer, renovació del DNI a Piera
La Policia Nacional oferirà el ser-

vei de renovació del DNI a Piera 
els pròxims 6 i 9 de febrer de 2012. 
L’expedició es fa en dos dies (un 
per tramitar el document i l’altre 
per recollir-lo), ja que tècnicament 
no és possible fer el document, 
que incorpora un xip, en una sola 

jornada. Per fer el tràmit cal que el 
titular demani hora per a una pri-
mera visita per introduir les dades 
i una segona per recollir-lo perso-
nalment i activar-lo. Les persones 
interessades a fer aquest tràmit a 
Piera cal que demanin cita prèvia 
a les oficines municipals uns dies 

abans (93 778 82 00). Les persones 
que necessitin renovar o adquirir 
el DNI amb urgència cal que tru-
quin al 902 247 364 per reservar 
cita. La localitat més propera per 
fer aquesta gestió és Igualada i, 
en aquest cas, la gestió es resol en 
uns 20 minuts.

Proposta de GEDEN: 
Vols conèixer millor 
Catalunya?
Catalunya és un país molt gran, 

amb una gran varietat de pai-
satges naturals, indrets emblemà-
tics, elements culturals diversos i 
una gran varietat de fauna i flora. 

Tot un món per descobrir. Saps 
on és la via romana de Capsacos-
ta?, l’Avenc de la Febror?, El pont 
del Goi?, els canals del Catllarí? o 
la Mare de Déu del Mont? Si vols 
conèixer millor Catalunya, vine a 
les sortides que organitza GEDEN. 

Es comença el programa 
d’aquest any amb una sortida a la 

Conca de Barberà. Aquest proper 
dissabte 14 de gener: de Pontils a 
Sant Miquel de Montclar. Recor-
regut de 16 quilòmetres amb un 
desnivell de 600 metres. 

Si t’animes o vols més infor-
mació, pots posar-te en contacte 
amb nosaltres a través del cor-
reu geden@geden.es o al telèfon 
600569403. També pots consultar 
les sortides a la pàgina web www.
geden.es.

Concert solidari amb El 
Salvador, a Capellades
Pel proper diumenge 15 de 

gener, a les 6 de la tarda, s’ha 
programat el concert de piano a la 
Sala Paper de Música de Capella-
des, per ajudar a finançar el pro-
jecte de música al Bajo Lempa (El 
Salvador).

Ja fa 15 anys que s’inicià el 
projecte Música per l’Esperança 
al Bajo Lempa (El Salvador) per 
tal de donar alternatives als joves 
de zones rurals, sobretot els que 
havien deixat els estudis i es troba-
ven més desvinculats de les seves 
comunitats, en un context de po-
ques perspectives de futur i ele-

vada delinqüència juvenil. Des del 
2001 Igualada contribueix al pro-
jecte tant amb finançament des de 
l’Ajuntament, com amb el suport 
a la formació de mestres populars. 
Precisament des del passat mes 
d’octubre la igualadina Elisabet 
Feced està fent una estada de 6 
mesos per tal de donar suport a la 
part organitzativa. 

El concert del proper diumen-
ge 15 de gener, doncs, pretén re-
collir fons per tirar endavant el 
projecte, finançant dos mestres po-
pulars i la compra d’instruments.

Concert de Fèlix a l’Espelt
Aquest divendres, el músic i 

compositor de la Panadella 
Fèlix, oferirà un recital acústic al 
Spelta Cavern, plaça de baix, de 
l’Espelt.

Nascut als anys 80, el Fèlix ens 
comenta: “Sóc un fan incondicio-
nal del pop-rock nacional dels anys 
80-90”. El jove cantautor reconeix 
gaudir cantant i component can-
çons.

Immers en la gravació del seu 
primer disc, ens presentarà un re-

pertori de versions de cançons dels 
80 “aquesta dècada va ser molt 
productiva, recordarem el treball 
de grans artistes que ja han fet 
història” i ens oferirà una pinze-
llada del seu primer disc, amb can-
çons pròpies. 

El concert començarà a les 
21.30h, per tal d’oferir un refrigeri 
als assistents.

Convocatòria d’assemblea 
extraordinària
Amb la finalitat de poder trac-

tar els assumptes assenyalats 
en l’Ordre del Dia que s’especifica 
a continuació, la Junta Directiva 
del Club Natació Igualada convoca 
a tots els associats a l’Assemblea 
Extraordinària.

Dia: 20 de gener.

Hora: 20:00 hores en primera 
convocatòria i 20:30 hores en se-
gona convocatòria.

Lloc: local social del CNI, Infinit 
Centre Esportiu, Av. De l’Estadi, s/n

Únic ordre del dia: Situació so-
cietària d’Anoia Esports i de possi-
bles canvis.

L’ATENEU DE TOUS

SOPAR- BALL
Dissabte dia 14 de gener

Menú amb 5 primers, 5 segons plats i 5 postres per escollir
aigua, vi , cava i café

Reserves a: L’Ateneu de Tous
Telèfon: 938096226 - Móvil: 620886363

BALL AMB
PARÍS LA NUIT

PREU

17,50 €
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Montbui celebra la Festa Major d’Hivern
Malgrat que el passat cap de 

setmana es van celebrar les 
primeres dues activitats (una missa 
solemne i un concert a l’Ermita 
Santa Anna), durant els propers 
dies Montbui organitzarà el gruix 
de les activitats de la Festa Major 
d’Hivern, en homenatge al patró 
Sant Maure.

Marató de sang i 
Premis Bou

Com és costum, el lliurament 
dels Premis Bou i la celebració de 
la 5a Marató de Sang seran els 
actes més importants d’unes jorna-
des plenes de cultura, solidaritat 
i recolliment. A més de la Festa 
Major d’Hivern, durant els propers 
dies també es duran a terme les 
activitats de la IV Setmana de la 
Solidaritat.

Dimarts va tenir lloc la presen-
tació oficial de les activitats, en 
un acte que va comptar amb la 
presència de l’alcalde Teo Romero, 
el delegat del Banc de Sang a la 
Catalunya Central, Khaled Katib, 
la Tinent d’Alcalde de Benestar 
Social i Salut Aurora Fernández i la 
regidora de Cultura, Promoció Eco-
nòmica i Igualtat Iolanda Acosta. 
També hi van ser presents el regi-
dor de Medi Ambient, Comunica-
ció i Noves Tecnologies, Josep Lluís 
González i el regidor de l’oposició 
Josep Maria Lagunas (PxC).

D u r a n t  l ’ a c t e  l ’ a l c a l d e 
montbuienc Teo Romero va re-
cordar que “en un moment de 
crisi de valors, Montbui apel·la als 
valors de la solidaritat i la partici-
pació”. 

Fem una Festa Major molt 
austera, però volem que la gent 
hi participi. Tenim una ciutadania 
molt activa, amb persones volun-
tàries que organitzen i participen 
sempre i volem que aquests dies 
de festa siguin un èxit amb la col-
laboració de tothom”. L’alcalde va 
fer una crida “a la participació ac-

tiva de la ciutadania. En una èpo-
ca difícil com la que vivim, cal la 
ciutadania estigui activa. És impor-
tant que els ciutadans es formin, 
s’associïn i l’ajuntament ha de tre-
ballar per aconseguir aquesta mà-
xima implicació de tothom”. 

L’alcalde va repassar alguns 
dels punts forts d’aquesta Festa 
Major d’Hivern. 

D’avui dijous 12 destaca la pre-
sentació del llibre “Des de la veu 
de la malaltia”, realitzat per Tania 
Martos Barrantes. La presentació 
tindrà lloc a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament i en ella es podran 
conèixer d’aquest llibre a partir 
de les emocions i experiències de 
la seva jove autora. Serà a les 7 de 
la tarda.

El divendres 13 a primera hora 
de la tarda es celebraran diferents 
espectacles infantils per als infants 
de les llars d’infants i les escoles 
de Montbui, i a partir de les 19.00 
hores al vestíbul de l’ajuntament 
es farà una exposició de nines 
personalitzades fetes a mà, les 
“Fofuchas”, a càrrec de l’artista 
montbuienca Sara Bergantiño. 

Un sopar de la botifarra i un 
campionat de jocs de cartes a 

l’Ateneu Cultural i Recreatiu del 
Nucli Antic i el 9è Concurs de Mo-
nòlegs que es celebrarà a La Viní-
cola posaran la cloenda a aquesta 
jornada.

Dissabte, mercat al 
carrer 

Però el gruix de les activitats es 
realitzaran el dissabte 14 de gener. 
Durant tot el matí hi haurà “Mer-
cat al Carrer”, amb paradetes pel 
Boulevard comercial. 

També a les 10 començarà la 
5a Marató de Donació de Sang, 
que tindrà lloc a la Sala Polivalent 
del CCC La Vinícola i que porta 
per lema “El millor premi, la teva 
donació”. Durant tot la jornada 
hi haurà nombroses activitats com 
ara rocòdrom, xocolatada, paella 
gratuïta per als donants, un taller 
infantil, presència dels Bombers, 
passejades amb burro, un taller 
de globus, un taller de maquillat-
ge, taller de henna i pastissos --a 
càrrec de la comunitat magrebí 
del municipi--, un concurs de di-
buix, i tampoc no hi faltaran actu-
acions del CCA Virgen del Rocío, 
l’equip de rítmica del Club Espor-
tiu Montbui, un grup de hip hop 
del municipi, un conjunt de ball 
de l’Espai de Salut i Esport Mont-
aQua, i les actuacions musicals de 
Laia Esquinas, Jessica Fernández 
i Alba Pérez. Tampoc no hi falta-
rà una actuació de “bollywood” i 
durant la jornada es realitzarà el 

lliurament dels premis del concurs 
de dibuix. Tal i com va explicar 
Khaled Katib, delegat del Banc de 
Sang a la Catalunya, “la Marató ja 
és un element més de la Festa Ma-
jor d’Hivern, i esperem que un any 
més els ciutadans de Montbui de-
mostrin la seva conscienciació. Es-
tem en unes dates on baixen molt 
les reserves de sang, i necessitem 
la seva contribució solidària en for-
ma de donació”. El mateix delegat 
del Banc de Sang a la Catalunya 
Central va recordar que enguany 
un representant de l’Associació de 
Donants de Sang de l’Anoia se-
rà el presentador de la gala dels 
Premis Bou, en reconeixement al 
Premi Bou comarcal aconseguit en 
la darrera edició. Com va explicar 
Katib, “estem molt contents de la 
tasca que realitzen els integrants 
d’aquesta associació, conscienciant 
els ciutadans de l’Anoia de la im-
portància de ser solidaris”.

Premis Bou al Nucli 
antic

Tammateix, un dels actes més 
importants de la Festa Major d’Hi-
vern es durà a terme el mateix dis-
sabte a partir de les 19.30 hores a 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu. Serà 
el lliurament dels Premis Bou (14a 
edició). La gala permetrà conèixer 
als respectius guanyadors de les 
categories a la trajectòria individu-
al (Premi Bou de l’Any), a l’entitat 
de l’any, a l’activitat de l’any i al 
Premi Bou Comarcal.

La gala estarà amenitzada pel 
grup Hound Dog Band, que durà 
a terme el recital “Elvis Tribute. Els 
finalistes dels diferents premis són 
els següents:

Premi Bou Comarcal: Anoia 
Folk. La Coll@nada. Zoom Festival. 
Molt Per Viure. Comissió Cavalcada 
de Reis d’Igualada.

Premi Bou a l’activitat de l’any: 
Grup Esplai Montbui. Passatge del 
Terror. Setmana de l’Avi. Pessebre 
Vivent.

Premi Bou a l’entitat de l’any: 
Comissió de Festes Nucli Urbà. 
Grup Baula. Associació Espanyola 
Contra el Càncer. Ateneu del Pi.

Premi Bou a la trajectòria in-
dividual: Antoni Monclús. Núria 

Figueras. Adela Muñoz. Juana Ber-
rocal.

Finalitzada la gala de lliura-
ment dels Premis Bou, el mateix 
dissabte a les 10 de la nit tindrà 
lloc el tradicional Sopar i Ball de 
Sant Maure a l’Ateneu Cultural i 
Recreatiu.

El diumenge dia 15, festivitat 
del patró Sant Maure, es faran 
sengles misses (a les 11 a la par-
ròquia de Sant Maure i a les 12 a 
la parròquia de Santa Margarida). 
A les 13.00 hores tindrà lloc el tra-
dicional Concert-Vermut a l’Ate-
neu. També a l’Ateneu, però a les 
17.30 es jugarà un campionat de 
dòmino femení i s’organitzarà una 
xocolatada i una projecció d’una 
pel·lícula infantil. 

Les activitats de la 
4a Setmana de la 
Solidaritat, a punt

Englobats dins la Festa Major 
d’Hivern, entre els dies 16 i 22 de 
gener tindran lloc els actes de la 
4a Setmana de la Solidaritat. En-
guany les activitats estaran molt 
centrades a difondre temes impor-
tants que afecten a la realitat sò-
cio-econòmica de Llatinoamèrica.

Així, el dilluns 16 a les 19.30 
hores tindrà lloc la conferència “El 
narcotràfic, negoci global”, a càr-
rec del doctor Roberto Vescovi, 
especialista en història de Suda-
mèrica. Tammateix el dimecres 18, 
també a les 19.30 hores, es farà 
la xerrada “Els moviments dels 
camperols davant les polítiques 
d’eradicació de la coca als andes”, 
a càrrec de Marc Gavaldà, ambien-
tòleg especialitzat en els impactes 
de l’extracció dels recursos natu-
rals sobre les poblacions indígenes 
de Centreamèrica.

També inclosa dins la 4a Set-
mana de la Solidaritat i la Festa 
Major d’Hivern, el dimarts dia 17 
a les 19.30 hores es durà a terme 
la presentació de les rutes GPS per 
BTT i senderisme del projecte Ano-
iaBike Tour. 

Tots aquests primers actes de la 
Setmana de la Solidaritat tindran 
lloc a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment. 

Salvador Serra arribarà 
dilluns a Igualada
L’igualadí Salvador Serra, que 

està fent el camí Roma-Santia-
go, arribarà a la seva ciutat dilluns 
vinent, dia 16 de gener.

Després de la parada amb mo-
tiu de les festes nadalenques, el 
pelegrí torna a fer camí. Dimarts 
passat va travessar Olot i diumen-
ge vinent arribarà a Montserrat, 
on un bon grup d’igualadins, en-
tre familiars, amics i companys de 
caminades, es desplaçaran per re-
bre’l i acompanyar-lo a la basílica 
de Montserrat.

L’endemà dilluns, dia 16, de 
bon matí, començarà el recorregut 
Montserrat-Igualada; l’entrada a 
la capital de l’Anoia la farà per 
la Masia, sobre la una del mig-
dia, on es trobarà amb un grup 
d’igualadins que li donaran la 

benvinguda i l’acompanyaran pels 
carrers d’Igualada, des del Mirasol 
i seguint per la Soledat, plaça del 
Rei i carrer Sant Jaume. S’espera 
que, quan arribi a Igualada, en 
Salvador ja porti acumulats, des de 
Roma uns 1.820 quilòmetres.

Dimarts vinent, dia de Sant 
Antoni, el pelegrí seguirà fent ca-
mí, sortint d’Igualada pel carrer de 
Sant Jaume, plaça de la Creu, pla-
ça Castells, ermita de San Jaume, 
Jorba, etc.

Davant d’un esdeveniment tan 
important protagonitzat per un 
igualadí, tots els ciutadans en ge-
neral, i especialment els que tenim 
la sort de conèixer-lo de prop, de-
sitgem a Salvador Serra, de tot cor, 
un bon camí.

Empresa del sector de l’Alimentació 
necessita incorporar 

2 COMERCIALS per a tot Catalunya
Interessats trucar, només matins (de 9 a 12 h) de dimarts a 

divendres al telèfon 93 804 58 55, o bé enviar currículum vitae a 
l’apartat 295 d’Igualada.
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La Diputació realitzarà campanyes 
d’inspecció a establiments de Carme i 
els Hostalets
L’Àrea d’Atenció a les Persones 

de la Diputació de Barcelona 
realitzarà durant aquest mes de 
gener campanyes d’inspecció 
informativa a establiments de set 
comarques: Anoia, Bages, Baix 
Llobregat, Berguedà, Maresme, 
Osona i Vallès Occidental.

Segons els seus responsables, 
“l’objectiu d’aquestes campanyes, 
de les que es fan més de 5.700 
a l’any, és informar els titulars i 
responsables dels establiments so-
bre les eines i mecanismes que les 
normatives sectorials posen al seu 
abast, amb la finalitat de garantir, 
d’una banda, el dret a la informa-
ció i, de l’altra, l’exercici dels drets 
de les persones consumidores i 
usuàries”.

Tècnics de consum deguda-
ment acreditats per l’ajuntament 
corresponent visitaran els establi-
ments amb l’objectiu de compro-
var quin és el nivell d’adequació 
a les normatives reguladores dels 
sectors objecte de la campanya, 
que seran diferents a cada muni-
cipi. Es faran als establiments de 
venda de pa i de restauració, per 
exemple, a l’Anoia, a Carme i als 
Hostalets de Pierola (on també es 
controlaran els tallers de reparació 
d’automòbils).

També es comprovaran aspec-
tes bàsics com són la publicitat dels 
preus, l’exhibició de l’horari co-
mercial, l’existència de fulls oficials 
de reclamació i el lliurament d’un 
comprovant de compra (tiquet o 

factura). Als establiments que no 
compleixin amb els requisits que 
estableixen les normatives regula-
dores, els tècnics/es de consum els 
informaran de quins són els aspec-
tes que cal resoldre i lliuraran una 
còpia del control realitzat.

Aquestes campanyes formen 
part de la cartera de serveis que 
la Diputació de Barcelona ofereix 
als municipis que pertanyen a la 
Xarxa Local de Consum i es com-
plementen amb activitats infor-
matives a empresaris mitjançant 
xerrades, tallers, debats i taules 
rodones. Aquest suport es presta 
a través de personal propi de la 
Diputació de Barcelona.

Properes activitats 
a l’Observatori de Pujalt
De cara als propers caps de set-

mana l’Observatori de Pujalt 
té programades activitats meteo-
rològiques i astronòmiques ober-
tes al públic en general.

El dissabte 21 de gener serà el 
torn de l’astronomia. A partir de 
les 18:30h, i si el temps ho permet, 
aquelles persones que vulguin 
podran gaudir d’una observació 
astronòmica gràcies als telescopis 
de l’Agrupació Astronòmica de 
Barcelona (Aster) i de l’Agrupació 
Astronòmica de l’Anoia (AstroA-
noia).  Es mostraran les diferents 
constel·lacions visibles a ull nu i 
s’observarà a través dels telescopis 
objectes de cel profund com cú-
muls, nebuloses i galàxies. El cost 
de l’observació és de 4 euros per 

persona, gratuït pels socis de les 
agrupacions astronòmiques Aster i 
AstroAnoia. L’observació s’acabarà 
de matinada si les condicions at-
mosfèriques o permeten. 

El dissabte 28 de gener de 
10:30h a 12:30h es portarà a terme 
una visita meteorològica guiada 
a l’Observatori de Pujalt. La visita 
consistirà en veure els diferents 
aparells de mesura de l’Observa-
tori amb l’ajuda de les explicacions 
adients, realització d’alguna mesu-
ra amb aparells senzills i realitza-
ció d’experiments meteorològics. 
Una vegada acabada la visita es 
complementarà amb una visita al 
Radar de la Panadella per aquelles 
persones que ho vulguin.  La visita 
al Radar de la Panadella es porta-

rà a terme de 13h a 14h. El cost 
de la visita meteorològica és de 4 
euros per persona. En cas de fer la 
visita al Radar de la Panadella el 
cost és de 5 euros. Per les persones 
interessades en fer sols la visita al 
Radar el cost és de 2 euros.

Les places són limitades. Per 
tal de reservar plaça cal trucar als 
telèfons de l’Observatori de Pujalt, 
620 136 720 o al 93 869 80 22. 

També cal dir que el dimarts 
17 de gener a les 17:30h l’Observa-
tori de Pujalt portarà a terme una 
xerrada sobre el temps del 2011 a 
la comarca a l’Hospital d’Igualada. 
La xerrada va dirigida als malalts i 
als seus acompanyants.

Observatori de Pujalt/ www.
observatoridepujalt.cat 

Curs per a la direcció en el lleure 
Les persones que es dediquen 

a la direcció en el lleure tenen 
novament l’oportunitat de tenir 
el títol oficial. L’Espai Jove de 
Vilanova vol completar la forma-
ció de la nova cantera de monitors 
i monitores de lleure que va sortir 
arrel d’un curs de la Fundació Pere 
Tarrés que va tenir molt bona aco-
llida. El curs de directors i direc-
tores de lleure per a majors de 18 
anys començarà el mes de febrer. 

Es tracta d’un curs reconegut 
per la Direcció General de Joven-
tut de la Generalitat de Catalunya 
i un cop superat tot el procés 
formatiu dóna dret a obtenir el 

diploma i el carnet de director/a 
d’activitats de lleure infantil i ju-
venil. Les classes aniran novament 
a càrrec de la Fundació Pere Tarrés 
i el preu d’aquesta formació és de 
215 euros.  

El curs es farà al llarg de 9 dis-
sabtes consecutius, a partir del dia 
4 de febrer i fins el dia 31 de març, 
ambdós dies inclosos, de 9 a 2 de 
la tarda i de dos quarts de 4 a dos 
quarts de 9 del vespre. La formació 
teòrica, però, cal complementar-la 
amb 80 hores d’especialització no 
incloses en el preu.

Per a més informació i inscrip-
cions us heu d’adreçar al Centre de 

Recursos Juvenil i PIJ Espai Jove, al 
carrer mossèn Cinto Verdaguer, 
27 o bé trucar al 93 806 11 00. 
És requisit indispensable tenir el 
títol de monitoratge d’activitats 
de lleure infantil i juvenil. En el 
cas de no disposar-lo i ser major 
de 23 anys, cal acreditar un mínim 
d’experiència en el camp del lleure 
o un càrrec de responsabilitat en 
un centre d’esplai o en una entitat 
d’educació infantil i juvenil. 

La data màxima d’inscripció 
és el dia 30 de gener, sempre i 
quan no s’omplin les places abans 
d’aquest dia.

A Hostalets, servei gratuït, de recollida 
d’andròmines i residus voluminosos
La setmana que ve s’inicia una 

campanya de conscienciació i 
difusió sobre el nou servei de reco-
llida d’andròmines i residus volu-
minosos als Hostalets de Pierola.

El servei que es venia donant 
fins ara, ha estat modificat amb la 
finalitat de fer-lo més sostenible 
tant econòmica com ambiental-
ment.

La campanya que porta el le-
ma “tu embrutes, jo netejo, pa-
guem tots!” vol conscienciar als 

veïns i veïnes de la importància 
que té fer correctament el reciclat-
ge d’andròmines i residus volumi-
nosos a través de la deixalleria per 
tal d’evitar els abandonaments a 
la via pública. Per això també es 
convida als ciutadans i ciutadanes 
a col·laborar si s’observa qualse-
vol persona portant a terme un 
abandonament, trucant immedia-
tament a la policia local per tal de 
que s’aixequi acta i es pugui iniciar 
el corresponent expedient sancio-

nador. Per altra banda també s’in-
vestigaran els residus abandonats 
amb l’objectiu d’esbrinar les dades 
dels propietaris.

Per tal de fer-ne difusió s’han 
editat uns tríptics i uns magnètics, 
on s’expliquen les novetats del ser-
vei i la manera de sol·licitar-ho. 
També és faran sessions informati-
ves pels veïns i veïnes per informar 
més detalladament i aclarir qualse-
vol dubte que pugui sorgir.

Fins diumenge, encara 
pots patinar a Igualada

L’espai firal de Cal Carner, s’ha 
mostrat aquest hivern d’allò 

més polivalent, amb la instal·lació 
d’una de les pistes de gel més 
grans del territori català.

Al llarg d’aquests dies, moltes 
han estat les persones que no s’han 
volgut perdre aquesta diversió, que 
és patinar sobre gel i han aprofitat 

aquesta innovació que per primer 
any s’ha ubicat a Igualada.

La pista però, tanca portes diu-
menge, després de més d’un mes 
d’entrar en funcionament. O sigui 
que encara hi ha temps per poder-
hi fer una escapada, ja que el cap 
de setmana és oberta matí i tarda. 
Divendres només a partir de les 5.

C/ COMARCA, 64 • IGUALADA • TEL. 938 037 797 • MÒBIL 620 213 718
e-mail: informacio@instalacionsigualada.com 

CALDERA CONDENSACIÓ
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Visita al magatzem 
d’emergències de 
Creu Roja a la Pobla
El programa de cohesió social 

d’Òmnium Cultural que orga-
nitza des de fa tres anys, les activi-
tats del Quedem?, prepara pel dia 
22 de gener una visita al magat-
zem d’emergències de Creu Roja 
Catalunya a la Pobla de Claramunt. 
Una activitat, que com totes les 
del Quedem?, serà gratuïta, per a 
un públic major a 16 anys i per a la 
qual qui vulgui participar s’haurà 
d’apuntar enviant un correu elec-
trònic a anoia@omnium.cat. 

Aquest magatzem serveix 
de plataforma logística per l’en-

viament terrestre, marítim i aeri 
d’ajuda humanitària, i hi descobri-
rem què es necessita en una situ-
ació d’emergència i com treballa 
Creu Roja per tal de poder submi-
nistrar els articles apropiats al lloc 
precís en el temps oportú. 

El punt de trobada d’aquesta 
activitat serà la seu de Creu Roja 
Anoia (c/ Les Comes 34), a les 10 
del matí del diumenge dia 22. 

Per apuntar-se cal enviar un 
correu electrònic a anoia@omni-
um.cat.

ERC continua el seu 
procés de renovació de 
càrrecs interns
Aquest dissabte celebra el Con-

grés regional, i el dissabte 
següent assemblea local.

Aquest proper dissabte dia 14, 
la militància regional d’ERC està 
convocada a Igualada per celebrar 
el III Congrés regional del partit 
republicà. Tal i com marquen els 
estatuts, durant aquest congrés es 
renovarà l’executiva regional. Josep 
Maria Palau, president comarcal 
d’ERC i alcalde de Jorba, encapça-
la l’única candidatura presentada 
dins del termini establert. Palau ha 
presentat la candidatura “l’ERC que 
sumà, a la Catalunya Central”, for-
mada per militants d’ERC de les co-
marques del Bages, Osona, Solsonès 
i Berguedà. De l’Anoia formen 
part de la candidatura els militants 
Xavier Bermúdez (Vilanova del Ca-

mí), Enric Asensio (Igualada) i Carles 
Casanova (Òdena). Farà la clausura 
del Congrés el president d’ERC Ori-
ol Junqueras.

Per altra banda, el dissabte dia 
21 de gener, la secció local d’Igua-
lada també realitzarà l’assemblea 
local ordinària en la qual es proce-
dirà a la renovació de la presidèn-
cia i executiva local. De moment 
encara no s’ha tancat el període 
de presentació de candidatures, 
tot i que sembla ser que hi haurà 
una única candidatura.

Aquest procés de renovació 
interna del partit republicà finalit-
zarà amb el Congrés comarcal del 
proper mes de febrer, en el qual 
també es renovarà la presidència 
comarcal i l’equip humà que for-
ma l’executiva comarcal.
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El Teatre de l’Aurora inicia aquest cap 
de setmana una nova Programació 
d’Hivern
7 espectacles professionals amb diversitat de gèneres i 
llenguatges per combatre la crisi

A les portes de la celebració del 
seu 15è aniversari com a sala 

independent amb programació 
estable de teatre professional, el 
Teatre de l’Aurora inicia aquest cap 
de setmana la Programació d’Hi-
vern amb un cartell atractiu, amb 
espectacles de prestigi i qualitat, 
que arriben a Igualada amb l’èxit 
de públic i crítica assolits en diversos 
escenaris nacionals i internacionals.

Les firmes d’autor són un dels 
principals al·licients de la nova pro-
gramació. Al Teatre de l’Aurora po-
drem veure-hi obres signades per 
dramaturgs de renom com Bertolt 
Brecht (El Casament dels Petitbur-
gesos, per la companyia Gataro); 
Víctor Català (Drames rurals, posa-
da en escena per Teatre de Ponent) 
o l’argentí Rafael Spregelburd, un 
dels dramaturgs contemporanis 
amb prestigi en l’escena internaci-
onal del moment (Tot, a càrrec de 
Mentidera Teatre i Produccions de 
ferro). Un altre dramaturg prestigi-
ós, Tennessee Williams és, en aquest 
cas, el protagonista --i no pas l’au-
tor--, de Tennessee (W), un especta-
cle amb el qual Teatre Tantarantana 
i Teatre Blau ens ofereixen algunes 
pinzellades sobre la polèmica vida 
d’aquest escriptor nord-americà, 
brillantment interpretat per Martí 
Peraferrer, conegut popularment 
pel seu paper com a “Sàhara” a la 
sèrie televisiva El cor de la ciutat 
de TV3.

Dins la nova programació tam-
bé podrem veure Bildelberg Club 
Cabaret, un espectacle de cabaret, 
amb números de màgia, música, 
striptease, etc., sobre aquest po-
derós i enigmàtic lobby que mou 
els fils del món. Està produït per la 
Sala Trono i dirigit i interpretat, en-
tre d’altres, pel televisiu Oriol Grau. 

Com és habitual, la sala Les Golfes 
acollirà una sessió de contes per a 
adults, Contes per viure millor, a 
càrrec de Jordi Amenós. La progra-
mació d’hivern s’enceta aquest cap 
de setmana amb LaLolaBalla, un 
espectacle de dansa per a tots els 
públics, a càrrec de la Cia. la Man-
darina.

El director del Teatre de l’Auro-
ra, Òscar Balcells, ha destacat, en la 
presentació de la nova temporada 
“la qualitat i la professionalitat” 
dels espectacles programats, així 
com “la diversitat, tant de gène-
res (dansa, teatre familiar, teatre, 
cabaret, contes per adults) com de 
llenguatges”. Balcells també ha 
manifestat que “arranquem l’any 
amb molt bons desitjos, malgrat la 
crisi que té la societat immersa en 
un estat amb perspectives no gens 
favorables”, una situació davant 
la qual, afegeix Balcells “trobem 
a Igualada i a l’Anoia un activisme 
cultural amb molt bona salut, amb 
una forta aposta per l’associacionis-
me o l’àmbit privat sense afany de 
lucre, com és el nostre cas”. El tea-
tre és, doncs, per al director de la 
sala igualadina, “una bona manera 
per oblidar la crisi i aquest entorn 
desfavorable”.

Activitats paral·leles
En el marc de la Programa-

ció d’Hivern, el Teatre de l’Aurora 
ofereix dues activitats paral·leles 

organitzades conjuntament amb 
entitats igualadines. El dissabte 28 
de gener, abans de la funció de 
Bildelberg Club Cabaret (hora a 
concretar) es durà a terme “Un cafè 
amb… Oriol Grau”, una conversa 
oberta amb l’autor, director i in-
tèrpret de l’obra, organitzada amb 
Paranoia accions. Emmarcada dins 
els actes commemoratius del Dia 
de la Dona, el dissabte 10 de març, 
en finalitzar la funció de Drames 
rurals, es durà a terme una tertúlia 
amb els membres de la companyia, 
organitzada amb l’associació Dones 
d’Igualada.

Espectacles en 
abonament

El Teatre de l’Aurora, amb la 
col·laboració de l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC) d’Igualada, ofereix 
els espectacles El Casament dels Pe-
titburgesos (24, 25 i 26 de febrer), 
Tennessee (W) (23, 24 i 25 de març) 
i Dinou (espectacle inclòs dins la 
Programació de Primavera vinent) 
en abonament. Aquests espectacles, 
i d’altres seleccionats de la progra-
mació del Teatre Municipal l’Ate-
neu, integren l’oferta “4 obres per 
44 €”, que es pot formalitzar a les 
taquilles de l’Ateneu o bé al telèfon 
629 37 62 61.

Més informació
Per conèixer més a fons la pro-

gramació i el sistema de venda i 
reserva de localitats es pot consul-
tar la pàgina web www.teatreau-
rora.cat o bé seguir tota l’actualitat 
a través dels canals de facebook 
(http://www.facebook.com/teatre-
aurora), twitter (http://twitter.com/
teatreaurora) i

youtube (http://www.youtube.
com/teatreaurora) del teatre.

Dissabte i diumenge, al Teatre de l’Aurora

La Cia. La Mandarina presenta LaLolaBalla, 
un espectacle per mirar... i ballar

La companyia La Mandarina són 
els encarregats d’obrir la nova 

temporada al Teatre de l’Aurora, i 
ho fan amb un nou treball, LaLola-
Balla, un espectacle de dansa adre-
çat a públics de totes les edats (a 
partir de 3 anys).

LaLolaBalla es presenta com un 
espectacle interactiu: de la mà de la 
Lola, un personatge virtual de con-
te, els nens i nenes (de 5 a 9 anys, 
aproximadament) que ho desitgin, 
podran convertir-se en els prota-
gonistes de l’espectacle, ballant a 
l’escenari les danses que més agra-
den a la Lola, tot seguint les ins-
truccions de dues ballarines, Carme 
Solà i Marta Hervàs. L’espectacle és 
dirigit per Toni Closa. Les coreogra-
fies “estan pautades però hi ha un 
punt d’espontaneïtat per part dels 
nens, que és la part més interessant 
de l’espectacle. Els nens i nenes se-
gueixen les pautes que marquen les 
dues ballarines però amb un marge 
per a la improvisació”, assenyalen 
Carme Solà i Toni Closa, creadors de 
l’espectacle.

Els nens i nenes que vulguin 
participar en l’espectacle hauran 
d’inscriure’s al Teatre de l’Aurora, 
abans de l’inici de la funció. Tots 
aquells que no vulguin participar 
activament en la funció podran 
gaudir com a públic d’un espectacle 
molt visual, en el qual s’ha tingut 
molta cura de la música, les projec-
cions --amb il·lustracions d’Emma 
Smichd-- i l’estètica. Un espectacle 
familiar, doncs, per mirar... i ballar.

Tot i tractar-se d’un espectacle 
familiar, per a totes les edats, LaLo-
laBalla està orientat especialment 
als més petits. La creació de nous 
públics “és molt important per a 
nosaltres. A partir de nous formats i 
d’espectacles com LaLolaBalla --que 
no és convencional--, podem ajudar 
a difondre la dansa, desvetllar in-
quietuds i crear nous públics i, per-
què no, nous ballarins o ballarines”, 
assenyalen Solà i Closa.

La Cia. La Mandarina, dirigida 
pels igualadins Toni Closa i Carme 
Solà, està especialitzada en espec-
tacles de dansa-teatre per a públic 

familiar. Basa el seu treball en el 
llenguatge teatral i la dansa des 
d’una perspectiva contemporània, 
una acurada selecció musical i la 
plasticitat estètica. Alguns dels seus 
espectacles anteriors són El petit 
petit príncep, Contecolors --copro-
ducció del Teatre de l’Aurora--, 
L’ombra avorrida (Premi de la Fira 
Mediterrània de Manresa a la mi-
llor proposta en l’àmbit de públic 
familiar) i Fràgil.

Les representacions de LaLo-
laBalla es faran el dissabte 14 i el 
diumenge 15 de gener a les 19h. 
Les entrades (7 euros i 5 euros 
amb els descomptes habituals) es 
poden adquirir a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de cada 
funció. També es poden reservar 
prèviament trucant al 93 805 00 75 
o bé a través del correu electrònic, 
escrivint a reserves@teatreaurora.
cat. Més informació a www.teatre-
aurora.cat.

Abonaments per al 
1r semestre de 2012 al 
Teatre Municipal l’Ateneu
El Teatre Municipal l’Ateneu 

posa a la venda els abonaments 
teatrals “4 x 44 euros” del primer 
semestre de 2012, que inclouen 
l’oferta següent: Concert de Joan 
Paradell i l’orquestra Terres de 
Marca a la basílica de Santa Maria 
(diumenge 22 de gener, a les 6 de 
la tarda), Qui té por de Virginia 
Woolf? (dissabte 18 de febrer, a 
les 10 del vespre), Xuriguera/Faixe-
des. Live (dissabte 3 de març, a les 
10 del vespre), Operetta (dissabte 
17 de març, a les 10 del vespre) i 
Els dolents (diumenge 15 d’abril, a 
les 7 de la tarda). També les obres 
que es representaran al Teatre de 
L’Aurora: El casament dels petit-
burgesos (24, 25 i 26 de febrer), 
Tennessee (23, 24 i 25 de març) i 
Dinou (11, 12 i 13 de maig). 

Des d’avui dijous dia 12, demà 
13 i dissabte 14 de gener es poden 
fer els abonaments per telèfon al 
629 37 62 61, en horari de 10 a 13 
h. També es poden fer de manera 
presencial a la taquilla del Teatre 
Municipal l’Ateneu, els mateixos 
dies, de 19 a 21 h. 

A partir del dia 16 de gener 
es podran adquirir les entrades 
pel servei Telentrada de Catalunya 
Caixa  (902 10 12 12) (aplica una 
taxa d’1’75 euros per entrada) o 
en horari de taquilla sense càrrec 
addicional. A partir d’aquesta data 
es poden dur a terme igualment 
abonaments, condicionats a la dis-
ponibilitat de seients.

Demà comencen les 
festes de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada

Les festes gremials dels Traginers 
d’Igualada comencen demà 

divendres, dia 13 de gener, al punt 
del migdia, amb el repic de cam-
panes i amb els típics dispars de 
morterets. 

A la tarda, a les 7, i a l’Ajunta-
ment de la ciutat, es farà la inaugu-
ració de l’espai on restarà exposada 
permanentment la bandera original 
de l’entitat restaurada i seguida-
ment, al saló de sessions presentació 
de les festes gremials i proclamació 
de banderers, pubilla i dames d’ho-
nor, càrrecs que enguany recauen 
en: Ramon Claramunt Padrós, Joan 
Bernadí Roma, Esther Valero Closa, 
Núria Sabaté Casanellas i Aida Tos-
tado Encabo respectivament; abans 
d’acabar hi haurà un acte acadèmic 
a càrrec de Marina Llansana. 

El programa d’actes de les fes-
tes dels traginers d’Igualada con-
tinuen dimarts, dia 17 de gener, 
festa de Sant Antoni abat, patró del 
gremi. Aquest dia, a les 10 del matí 
i des de casa de Joan Bernadí Ro-
ma, portador de la bandera gran, 

s’anirà en comitiva al domicili de 
Ramon Claramunt Padrós, porta-
dor de la bandera petita, per anar 
fins a l’arxiprestal basílica de Santa 
Maria per assistir a l’ofici solemne 
que se celebrarà a les 11 del matí. 
Acompanyaran la Banda de Música 
d’Igualada i els Trabucaires iguala-
dins “Els Voladors”.

En sortir de missa, davant de 
l’Ajuntament i a casa de cada ban-
derer s’oferirà el Ball de bastons, 
a càrrec de la colla Ball de bastons 
d’Igualada.

Els actes de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, continuen el 
dissabte i diumenge dia 22 amb la 
Festa dels Tres Tombs. Aquests actes 
seran detallats en la propera edició 
de L’Enllaç.

Per altra banda, aquest mateix 
diumenge 15 es retransmetrà, per 
Televisió de Catalunya (TV3), al pro-
grama Signes del temps una entre-
vista amb el president i la secretària 
de l’entitat per donar a conèixer 
aspectes i curiositats del gremi i de 
la festa de Sant Antoni.

Nova programació de 
l’Equipament Cívic 
Polivalent d’Igualada

L’equipament Cívic Polivalent: 
Casal Cívic Montserrat, Casal de 

la Gent Gran fa una nova oferta 
d’activitats per als mesos de febrer 
a juny. Per aquest període s’ha 
intentat mantenir, les activitats 
que s’han fet fins ara i n’hi ha afe-
git algunes novetats. 

Amb l’ajut de les entitats i l’es-
forç de tots, s’ha aconseguit una 

oferta per a totes
les edats àmplia i assequible. 
El programa es pot recollir a 

l’equipament o als diferents punts 
d’informació de la ciutat.

Les inscripcions es faran el pro-
per dimarts 17 de gener a partir 
de 2/4 de 10 del matí, es poden fer 
presencialment o per telèfon.
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Entrevista a Bern Camins i Besa, 
pilot d’avió
L’igualadí Bern Camins i Besa treballa actualment com a pilot d’Ethiopian 
Airlines, una companyia aèria amb base a Addis Abeba (Etiòpia). Copilota 
com a primer oficial de vol un Boeing 737NG, un aparell amb una 
capacitat per a 154 passatgers. Ell és un dels “ambaixadors d’Igualada 
al món”, i aprofitant la seva estada a la ciutat coincidint amb les festes 
nadalenques hem volgut parlar amb ell.

- Bern, què és el que et va fer decantar pel món de l’aviació?

Doncs la passió que sento 
pels avions i que crec no podria 
sentir per cap altra feina. Tot 
i que per a mi era un món to-
talment desconegut quan vaig 
començar, sempre hi ha agut 
“aquella cosa” que m’ha fet de-
cantar cap a l’aviació. Reconec 
que moltes vegades és un món 
massa complicat, però al mateix 
temps es canvia i evoluciona 
constantment, per tant podríem 
dir que cada dia s’aprèn alguna 
cosa nova i això fa que sigui re-
alment interessant.

- Quines qualitats es dema-
nen per poder estar al capda-
vant d’un aparell tan gran i amb 
tanta gent sota la teva respon-
sabilitat?

Òbviament, i en primer lloc, 
complir amb tots els requisits es-
tablerts per les autoritats en ma-
tèria d’exàmens, llicències, cursos, 
revisions mèdiques, etc. Paral-
lelament, i a nivell personal, con-
sidero que són importants quali-
tats com la serietat, responsabili-
tat, una gran passió per la feina, 
capacitat de gestionar i prioritzar 
feines, una bona situació espacial 
(ja que ens movem en un medi de 
tres dimensions) i molt de respec-
te per la feina i els avions. 

- No deu ser el mateix passar 
unes horetes a l’avió per anar 
de vacances que passar-s’hi tota 
una jornada de feina... Com es 
porta el fet d’estar gairebé més 
hores al cel que a terra?

Com bé dius, passar-se una 
mitjana de 8h a l’avió treballant 
gairebé de forma diària, en ho-
raris diürns i nocturns, no és el 
mateix que fer un vol per marxar 
de vacances. Les hores que ens 

hi passem sempre dependran del 
model d’avió en què es voli, el 
tipus de companyia amb la que 
es treballi i l’operativitat i rutes 
que tingui la pròpia companyia. 

Normalment, la jornada co-
mença al voltant de 90 minuts 
abans de la sortida del vol. Ar-
ribem a l’aeroport, on a l’igual 
que la resta de passatgers hem 
de passar els controls de segure-
tat, així com d’immigració, i pos-
teriorment anem a les oficines, 
on recollim tota la documentació 
del vol: informació (passatgers, 
combustibles, càrrega, etc.), me-
teorologia, plans de vol per a 
tots els sectors a volar, informa-
ció dels aeroports, etc. Després, 

a l’avió es revisa tota la docu-
mentació necessària, on bàsica-
ment es fan les comprovacions 
per assegurar-se que tot està en 
ordre per a preparar la cabina de 
vol i la cabina de passatgers i així 
procedir a l’embarcament dels 
passatgers. 

A partir d’aquí la duració del 
vol o dels vols dependrà molt de 
la ruta a volar i del número de 
sectors (o “salts”) a realitzar en 
un dia. Així doncs, hi ha dies que 
volem “poquetes” hores i per 
tant ens passem unes 5-7 hores 
a l’avió; i hi ha altres dies, la ma-
joria, que volem de 6 fins a un 
màxim de 10 hores, i ens passem 
de 8 a 12 hores a l’avió. Després 
el descans serà proporcional a les 
hores i salts realitzats. 

- La feina t’obliga a passar 
bastants dies fora de casa...

Sí, per desgràcia sí. Actual-
ment tinc la sort de poder venir 
un cop al mes a casa. Això vol 
dir que normalment estic una 
mitjana de 25 dies a Addis Abe-
ba (Etiòpia) i després tinc una 
setmana per poder tornar a casa, 
on en definitiva hi estic uns 5 
dies i posteriorment tornar a la 
feina. Així doncs, la proporció no 
és gaire beneficiosa, però no em 
puc queixar.

- Gran paradoxa la que es 
dóna al teu espai laboral... Mal-
grat que tens tot l’espai del món 

al teu davant, el lloc de treball 
és extremadament petit i deli-
mitat!

Doncs sí, les cabines dels avi-
ons no acostumen a ser espais 
gaire grans i menys si comparem 
la cabina del B737 amb el seu 
homòleg de la família Airbus, 
l’A320. El B737 mai s’ha caracte-
ritzat per tenir una cabina con-
fortable per als pilots, però així 
va ser dissenyat i així és i serà en 
els pròxims anys. Per tant, ja que 
l’espai no sobra a la cabina, ens 
hem acostumat a ser extremada-
ment ordenats en el nostre lloc 
de treball.

Quant a l’espai que ens ro-
deja, sí, podem pensar que el 
cel és gairebé infinit i que no 
hi ha límits. La realitat, però, és 
completament diferent. Ens mo-
vem a unes velocitats molt grans 
(a uns 800 km/h en números ro-
dons) i, per tant, les separacions 
entre avions han de ser enormes 
per assegurar-ne la seguretat. A 
més a més, els avions estan disse-
nyats per ser eficients a aquestes 
velocitats i a certes altituds, per 
consumir el menor combustible 
possible i arribar a destí com més 
ràpid millor. Per tant, tothom 
necessita volar per les aerovies 
establertes a unes altituds sem-
blants, amb aquestes separacions 
tan grans i això fa que es limiti 
l’espai i no sempre aconseguim 
el màxim d’eficiència degut al 
trànsit aeri.

- Què els diries als qui això 
de volar no els genera molta 
confiança?

La veritat és que tinc diver-
sos coneguts als quals no els fa 
gens de gràcia volar. Considero 
que majoritàriament és degut al 
desconeixement i la falta de con-
trol per part dels passatgers en-
vers l’avió. Normalment, aquesta 
gent s’espanta d’allò que desco-
neix i no pot controlar, ja siguin 
sorolls, condicions meteorològi-
ques externes (turbulències, tur-
mentes, forts vents que dificul-
ten l’aterratge, etc.). Per altra 
banda, també hi ha gent que 
té fòbies i per tant, en aquests 
casos, és més complicat de con-
trolar. 

De tota manera aconsellaria 
a tot aquell que té respecte a 
volar i que per tant evita agafar 
avions, que assisteixi a cursos per 
perdre la por a volar. Crec que 
són realment útils, donen una vi-
sió general de com funcionen els 
avions i el món de l’aviació i per 
tant moltes vegades solucionen 
o aclareixen tots aquells dubtes 

que fan que es tinguin pors dins 
dels avions. 

- En el context actual de di-
ficultat econòmica, quin futur 
veus al sector de l’aviació civil, a 
curt i a mitjà termini?

Actualment sembla que a curt 
termini encara li costarà una mica 
a l’aviació tornar a engegar amb 
força, almenys a la zona europea. 
Hem d’entendre que és un servei 
lligat a les possibilitats econòmi-
ques de cada país i per tant de la 
gent que hi resideix. Així doncs, 
fins que les coses no millorin de 
forma general, l’aviació tampoc 
tindrà un creixement substancial. 
Per altra banda, fora d’Europa sí 
que hi ha moviment i creixement 
en companyies aèries. Sobretot 
estaríem parlant d’Orient Mitjà, 
Àsia i una mica més tímidament 
Amèrica del Sud.

A llarg termini està clar que 
sí que creixerà, i això és el que 
preveuen les companyies, ja que 
la compra i encàrrec de nous avi-
ons és constant, ja sigui per am-
pliar flotes en el futur o renovar 
les existents. Així, sembla que 
mica en mica l’aviació tornarà 
a créixer i ho farà amb les com-
panyies més reforçades després 
d’haver superat una gran crisi.

- I les teves perspectives pro-
fessionals, per on passen?

Lògicament, i com a totes 
les professions, les aspiracions 
són sempre d’anar millorant i 
anar pujant a millors posicions 
de treball. Per tant, d’entrada 
m’agradaria continuar acumu-
lant hores com fins ara, ja que 
això em permetrà, en un futur, 
accedir a gairebé qualsevol ofer-
ta de feina. També m’agradaria 
aconseguir un lloc de treball que 
em permeti viure a prop de ca-
sa i fer allò que m’agrada, que 
és pilotar. Així doncs, equilibrar 
una mica la vida familiar amb la 
professional.

- Com es veu Igualada des de 
la distància?

Amb enyorança, tot i poder 
venir un cop al mes. Principal-
ment m’enyoro pel fet de tenir-
hi tota la família i els amics de 
tota la vida, però és curiós veure 
l’evolució de la ciutat, ja que la 
major part del temps no hi sóc i, 
per tant, ara m’adono molt més 
del què canvia mes a mes.

- Un desig o dos per al 2012?
Poder continuar treballant, 

que avui dia sembla que ja és 
tot un luxe, i mica en mica apro-
par-me més a casa fent el que 
m’agrada i rodejat dels que esti-
mo i aprecio.

unió comercial de
G A S O I L S

Distribució de gasoil 
per a la calefacció a domicili

Països Baixos, 12 
08700 IGUALADA

93 805 17 16
www.ucgsl.com 

e-mail: ucgasoils@ucgsl.com

Ara pot pagar el gasoil de
calefacció per mensualitats

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.
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La T-10 puja un 12% i el 
bitllet senzill un 38%, i 
denunciem una falta de 
política de fidelització dels 
usuaris
CCOO de 
l’Anoia rebutja 
el desmesurat 
increment del 
transport públic

Des de CCOO de l’Anoia consi-
derem que, amb l’actual pujada de 
preus del transport públic, el go-
vern de la Generalitat mostra la se-
va escassa sensibilitat social, donada 
la situació de crisi econòmica que 
està patint el nostre país, i tenint 
en compte que, al mateix temps, 
l’administració subvenciona amb 
reducció de peatges a determinats 
usuaris del vehicle privat, sense cap 
criteri d’equitat social, mentre puja 
els preus del transport públic. 

L’anàlisi de les dades de l’incre-
ment de preu del transport confir-
ma que els augments més acusats 
es concentren en aquells títols més 
utilitzats (T-10, T-Mes i T-50/30), 
que l’any 2010 van suposar més del 
90% de les validacions. També es 
demostra la tendència sostinguda 
any rere any a l’augment del preu 
que paga l’usuari, molt per sobre 
de l’IPC, però també de l’increment 
salarial acordat en la negociació col-
lectiva. Aquesta situació reiterada 
castiga econòmicament a aquelles 
persones que, potencialment, han 
de ser els usuaris més regulars del 
transport públic, és a dir, els treba-
lladors/es que necessiten accedir al 
seu lloc de treball, i no afavoreix, 
per tant, el creixement de l’ús del 
transport públic. 

Això no deixa de ser una situ-
ació contradictòria, quan les polí-
tiques oficials són les d’incentivar 
la mobilitat sostenible, estimular 
l’ús del transport públic generalit-
zat per a la mobilitat quotidiana 
per motius laborals i, a la vegada, 
evidenciar la insostenibilitat d’un 
model basat en l’ús irracional del 
vehicle privat. 

A la nostra comarca també 
s’han suprimit alguns horaris de les 
línies urbanes, que no deixa de ser 
retallar el servei i trobem a faltar 
la voluntat política de treballar per 
l’elaboració d’un Pla de Mobilitat 
Sostenible que permeti no haver de 
dependre de l’ús del vehicle privat 
per accedir als polígons industrials.

Unió Comarcal de CCOO de 
l’Anoia

Agraïment
Fa poques hores hem donat 

l’últim adéu a la nostra mare i àvia. 
No volem que passi més temps sen-
se expressar el nostre agraïment a 
tot el personal de l’àrea de conva-
lescència i pal·liatius de l’Hospital 
d’Igualada.

Hem estat al costat de la mare 
diàriament, fent-li companyia en 
cada moment i donant-li l’amor i 
l’estimació que mereixia. A mesura 
que passaven els dies, en la nostra 
estada a l’hospital, ens hem adonat 

que ha rebut una atenció i una cura 
excel·lent.

Volem fer menció especi-
al, doncs, de la professionalitat 
d’aquests metges, metgesses, infer-
mers i infermeres, auxiliars i demés 
personal que l’han assistit i l’han 
acompanyat durant la seva estada a 
l’hospital. Així mateix un agraïment 
molt sincer pels cuidadors i cuidado-
res dels hospitals de dia Sant Jordi, 
Arian i Pare Vilaseca per la seva ten-
dresa envers els residents.

Així doncs, creiem oportú ma-
nifestar que la professionalitat 
d’aquest col·lectiu que treballa dia 
a dia al servei de les persones, no 
és només el treball tècnic ben fet 
sinó també l’amor i la tendresa que 
aboca a cada malalt. Sabem que les 
condicions laborals d’aquestes per-
sones passen per moments difícils i 
fatigosos, moments complexos i de 
lluita pels seus drets, i per tant, el 
que realment és d’admirar és que ni 
els malalts ni les famílies percebem 
aquestes mancances, ni tot això fa 
que influenciï negativament en la 
seva important tasca.

Família de Pepita Riba Viñau

Ambaixadors 
d’Igualada. Felicitats

Benvolgut senyor Alcalde, vol-
dria felicitar-lo pel primer èxit de la 
convocatòria que hem gaudit amb 
tot l’orgull pel que representa, el 
reconeixement del concepte impul-
sat per l’Associació d’Igualadins en 
el Món /Igualadins Forans, que amb 
una història de més de 30 anys, ha 
tingut sempre el mateix objectiu: 
“portem junts Igualada al Món i el 
Món a Igualada” www.igualadinse-
nelmon.com.

Algú, ha qualificat els nostres 
esforços de foc d’encenalls; jo pen-
so que ha estat un foc molt ben en-
cès, i ben mantingut, i en els últims 
5 anys sense subvencions ni ajuts 
públics. 

Ha estat una autèntica il·lusió, 
que amb el seu lideratge crec que 
es convertirà en una més àmplia i 
rendible realitat.

Amb l’actitud de sumar i mai 
dividir, permeti’m passar-li el relleu, 
quedant a la seva total disposició. 
Amb la confiança que el projecte 
queda en bones mans, felicitats i 
gràcies. 

jaumerodriguezenrich. Presi-
dent

Curiositats de l’any 
12 (2012)

Com diu Màrius Serra a la seva 
columna del 2/1/12 de La Vanguar-
dia (12 lletres), les curiositats espe-
culatives de l’any cada vegada són 
més decebedores perquè partíem 
d’un nivell molt alt.

Aquest any (2012) que entrem 
en la primera dotzena del tercer 
mil·lenni, es podrà fer una al·legoria 
a la dotzena. 

Tot seguit exposo dues dotze-
nes (12 lletres) de curiositats espe-
culatives d’aquest any 12: Dotzena 
d’ous (12 caràcters), Any internaci-
onal de les Cooperatives (12 lletres), 

La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors 
vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els escrits que ens vulgueu fer arribar 
han de tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, 
DNI, domicili i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions i que 
tinguin una llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir més extensió, no podem 
garantir la seva publicació per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica 
necessàriament amb les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

Any dels jocs olímpics (12 lletres), 
Any de traspàs (12 lletres), en 1 any 
la lluna gira al voltant de la terra 
12 vegades, 12 signes zodíac (12 
lletres), 12 Apòstols, 12 Tribus de 
Israel, 12 hores diürnes i 12 hores 
nocturnes, hi ha 12 portes d’entra-
da a la ciutat de Jerusalem, “Unión 
Europea” (12 lletres) presenta 12 
estrelles en la seva bandera.

Serà un any de manifestació (12 
lletres), amb un excés de bones i 
dolentes comunicacions (12 lletres) 
i que la clau, com fa temps, serà la 
investigació (12 lletres).

Sort, alguns diuen, tindrem d’en 
Mariano Rajoy (12 lletres), del nos-
tre president Mas (12 lletres) i de 
la rauxa del nostre palíndrom més 
famós: Català a l’atac (12 lletres).

Per això ho hem desitjat quan 
en la diada de cap d’any (12 lletres) 
ens menjàvem els 12 grans de raïms 
(12 lletres) i si per cas també als 
Reis d’Orient (12 caràcters). Igual 
com deia el popular Eduard Punset 
(12 lletres), això “Es fantástico” (12 
lletres).

Per acabar i adreçat fins ara al 
millor 11 del món (el Barça), a par-
tir d’ara serà el millor 12 del món ja 
que hi hem inclòs també el seu en-
trenador, Pep Guardiola (12 lletres).

Feliç cap d’any 2012 (12 caràc-
ters).

Pere Poch Font (12 lletres)
La Pobla de Claramunt

Jorge Fernández 
Díaz i les víctimes

L’actual “ministro del Interior” 
del govern espanyol, Jorge Fernán-
dez Díaz, que quan vol fa creure 
que és català, acaba d’anunciar que 
des del seu “ministerio” es tindrà 
un tracte preferent amb les víctimes 
d’ETA. M’agrada que tothom ense-
nyi les cartes. Arran de la proposta 
que l’any 2009 va fer ICV a Madrid 
de retornar als familiars les restes 
dels republicans enterrats al Valle 
de los Caídos sense consentiment, 
després de ser profanats de llurs 
fosses comunes en plena dictadura 
franquista, l’aleshores diputat Jorge 
Fernández Díaz va considerar pú-
blicament (guardo el document au-
diovisual) que tots els països tenen 
algun cementiri producte de les 
guerres i va comparar el mausoleu 
de Franco amb el Cementiri Naci-
onal Arlington de Virginia (EUA). 
Tanta sensibilitat s’ha de donar a 
conèixer.

Joan Pinyol
Capellades

La truita oberta
El passat diumenge a La Van-

guardia, el grup de restauració 
www.angrup.com amb 12 marques, 
attic, citrus, tapa tapa, mussol etc. 
i 15.000 clients diaris, anunciava a 
tot color el llançament de la nova 
carta d’hivern amb la truita oberta 
de pernil ibèric com a plat estrella. 
Una creació del col·laborador de 
L’Enllaç Jaume Rodríguez, que va 
presentar-se al programa Cuines de 
TV3 i que curiosament no ha tingut 
resposta en la restauració de la nos-
tra ciutat tan mancada d’identitat 
gastronòmica.

Aquest fet em fa pensar, una 
vegada més, del caràcter nostre, 
tan poc donat a apreciar el que te-
nim a casa. És respectable però és 
una llàstima.

Jaume Ramentol - Igualada

A la meva mare

A totes les mares que, per tard 
que ens deixin,

sempre ens deixen massa aviat.

Elvira, llevi’s que esmorzarem...,
li va cridar una veu amiga.
El dia era fosc, negre,
com pocs se’n poden veure,
i l’Elvira, a l’aixecar-se,
es va desplomar.

Era un dia trist d’octubre,
un dia fet per plorar,
un dia d’aquests que semblen
fets expressos per marxar.

97 anys tenia, fets d’alegria i 
d’amor,

I el centenar ja preveia
quan la va sorprendre la mort.

Ara descansa tranquil·la
al costat del seu espòs,
enllaçats com tota la vida
i en un etern repòs.

Marcel Ferrer

Una mica de 
memòria

L’altre dia vaig sentir unes de-
claracions del “zeñoriíto” Arenas 
dient que els socialistes, i més con-
cretament el Sr. Zapatero, havien 
deixat el país en la ruïna, amb cinc 
milions d’aturats, i que era el cul-
pable de la crisi. El Sr. Zapatero ha 
tingut encerts i errades, però d’aquí 
a ser el culpable de la crisi...

Poca memòria té el “zeñoriíto” 
Arenas; jo li refrescaré: Alemanya 
no està en crisi, ja que ha rebaixat 
el seu dèficit, té dos milions d’atu-
rats, etc. Sap el “zeñoriíto” qui va 
fer les reformes a Alemanya per 
no estar com Espanya? L’antecessor 
de la senyora Merkel, que era... so-
cialista. Sap el “zeñoriíto” qui go-
vernava Espanya aquells anys? Un 
tal José María Aznar, del PP, i sap, 
“zeñoriíto” Arenas, les reformes 
que va fer el seu president? Li diré 
algunes: alliberar el preu del metre 
quadrat construït, alliberar el preu 
del sòl, les hipoteques escombraria, 
malvendre les empreses més rendi-
bles del país als seus amiguets, faci-
litar les inversions no en investiga-
ció i desenvolupament (els recordo 
que el govern que més ha invertit 
en aquest tema ha estat el de Za-
patero), sinó en totxos i més totxos, 
i ara on posaran els totxos? En la 
reforma de la Moncloa? Recorda el 
“zeñoriíto” el seu lema? “España va 
bien”, tan bé que ara estem pagant 
les conseqüències de la política del 
seu cap i de no haver fet les re-
formes que calia. En aquest cas, al 
Sr. Zapatero i a Espanya la crisi ens 
hauria afectat d’una altra manera 
i segurament no tindríem els quasi 
cinc milions d’aturats.

I un apunt per a aquests vo-
tants desmemoriats: quan les coses 
anaven bé i el Sr. Zapatero va apu-
jar les pensions mínimes (cosa que 
no va fer el Sr. Aznar, per cert), va 
donar els 400 euros, el xec nadó, 
va apujar les beques més que cap 
altre govern, va ajudar els joves en 
el seu primer habitatge, etc., qué 
bo que era el Sr. Zapatero!, però 
quan les coses van començar a anar 
malament va ser el culpable de tots 
els mals. No, senyors, no, facin una 
mirada enrere i veuran que el que 
ara estem passant no ve dels temps 

de Zapatero, sinó del molt més en-
rere... I ara, qui ens salvarà? Qui era 
president d’Espanya d’Isman Brot-
hers?, un dels culpables de que ara 
estiguem com estem.

Per últim, “zeñoriíto” Are-
nas, vostè també va formar part 
d’aquells governs, i ara vol salvar 
Andalusia? Sí, home!

Manuel Suero

SOS
Per segona vegada m’adreço a 

aquest periòdic per recordar-los la 
meva situació, que no voldria que 
quedés en l’oblit. 

Quasi cada dia em manifesto, 
juntament amb la meva esposa, 
davant els jutjats d’Igualada, on 
actualment poso a la façana tres 
pancartes que ocupen tres metres, 
i cridem l’atenció dels presents amb 
un xiulet. Fins i tot tinc una autorit-
zació de l’Ajuntament per aparcar 
el cotxe a tocar dels jutjats.

A més, voldria informar-los que 
el dia 10 d’octubre de 2011 els Mos-
sos d’Esquadra van enviar al jutjat 
un atestat al meu favor, dient que 
hi havia indicis penals en aquesta 
negra i fosca història.

Tots sabem que més d’una ve-
gada els diaris obliguen els jutjats 
a fer justícia. Però allà, i ho dic amb 
frustració i ràbia continguda, ma-
nem nosaltres; i és que no tenen 
cap altra opció. Callen i ho supor-
ten, o també poden fer que m’in-
demnitzin per la negligència mèdi-
ca que es va cometre, tot i que vull 
deixar molt clar que no hi ha prou 
diners per purgar tot el que vaig 
haver de patir per l’ànsia de lucre 
d’una  persona... un metge.

Aquest fet va ser la meva ruïna 
i ara estic en la indigència, quan 
abans de tot això jo era prou sol-
vent. Fins i tot vaig rebre l’ajut de 
l’Ajuntament durant quatre anys, 
fins que vaig cobrar la invalidesa. 

Gràcies per la vostra atenció,
Augusto Díaz

Sobre la zona de 
vianants al carrer de 
l’Aurora

A L’Enllaç del 29 de desembre 
de 2011 vaig llegir que el regidor 
d’Urbanisme i mobilitat de l’Ajunta-
ment d’Igualada vol “racionalitzar 
la circulació d’automòbils a la plaça 
de l’Ajuntament i els carrers adja-
cents perquè és una vergonya en 
determinades hores del dia, ja que 
sembla un pàrquing”. 

La meva pregunta al regidor 
Jordi Pont és: Pensen fer el mateix 
al carrer de l’Aurora, a l’alçada de 
la fàbrica del Punto Blanco? Aquest 
tram sí que és una vergonya a 
determinades hores. Fa uns anys, 
quan vam rebre les contribucions 
especials per arreglar el carrer i vam 
anar a queixar-nos a l’Ajuntament 
ens van dir que podíem estar con-
tents perquè tindríem una tranquil-
la zona de vianants amb el trànsit 
esporàdic dels vehicles del Punto 
Blanco i això fins i tot revaloritzaria 
els nostres pisos. Ara, quan arribo 
o surto de casa a determinades ho-
res, no puc deixar de preguntar-me: 
Vaig pagar un carrer de vianants o 
vaig pagar places d’aparcament per 
als clients de les botigues i del Bar 
Aurora?

Joan
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LA TEVA BIBLIOTECA Biblioteca Central d’Igualada

Juguem amb la llengua?
“A darrers de gener una hora 

hi és, i si es compta bé, una i 
mitja també”. Aquest és un dels 
molts refranys catalans que fa 
referència al temps i, concreta-
ment, a la llargada del dia que ja 
es percep a la tarda. El trobareu 
recollit al llibre Tots els refranys 
catalans, d’Anna Parés, que recull 
més de 25.000 proverbis d’arreu 
de les terres catalanes. Aquest 
és el volum més complet que té 
la Biblioteca Central d’Igualada 
sobre aquest tema, que apassiona 
a molts lectors.

De llibres per jugar amb la 
llengua n’hi ha un munt, tant a 
la secció d’adults com a la infan-
til. Refranys, endevinalles, embar-
bussaments i jocs de paraules con-
formen una de les seccions més 
curioses de la Biblioteca. I reflec-
teixen, també, la riquesa tant de 
la llengua catalana com la d’altres 
llengües. N’és una mostra el llibre 
No te cases con una mujer de pies 
grandes: la mujer en los proverbios 
del mundo, un compendi de frases 

fetes d’arreu, amb la dona com a 
protagonista.

I si els refranys ja fan pensar, 
encara més les endevinalles. La 
Biblioteca compta amb diversos 
volums --antics i moderns-- que 
recullen les que els homes han 
anat dient al llarg de la història. 
Un llibret molt pràctic en aquest 
sentit és el Diccionari d’endevina-

lles, recollides pel folklorista Joan 
Amades.

Els més estudiosos també te-
nen al seu abast altres llibres més 
especialitzats, com els signats per 
Màrius Serra: Verbalia.com i Ver-
balia 2.0. Aquest darrer, publicat el 
2010, recull una cinquantena d’ar-
tificis verbals: des d’un logogrif o 
un anagrama, un calembour o un 
lipograma, fins a un palíndrom, 
una paronomàsia o un contrapet.

Precisament l’any passat la 
Biblioteca va incorporar el fons 
documental del Club Palindromis-
ta Internacional. Fins aleshores, 
aquests documents havien estat 
conservats per Ramon Giné, que 
havia estat durant molts anys di-
rector de l’entitat, i l’any passat 
aquest club els va cedir a la Bibli-
oteca.

Si algun dia us avorriu o, senzi-
llament, voleu descobrir curiositats 
i enigmes de la nostra llengua, ve-
niu a la Biblioteca!

www.bibliotecaigualada.cat

S’extingeix la darrera glacera del 
vessant sud dels Pirineus
Ara fa un any que es van escollir 

57 imatges de l’arxiu de Jordi 
Camins per incorporar les glaceres 
dels Pirineus a “Glaciers online”, 
la web divulgativa més prestigiosa 
a nivell internacional en matèria 
de glaciologia, i que és una de les 
disciplines científiques de www.
swisseduc.ch 

Amb la finalització de la cam-
panya glaciològica d’aquest any, 
el nombre d’imatges selecciona-
des s’ha ampliat a 93, amb la in-
corporació de dos aparells glacials 
recentment extingits, la Glacera 
del Pic de Salenques (catalogada 
l’any 1985 per Jordi Camins i que 
únicament s’havia esmentat i do-
cumentat en un dels seus llibres), 
i la Glacera de Corones, la darrera 
que fins ara encara es mantenia 
activa al vessant sud dels Pirineus, 
i que aquest estiu s’ha extingit 
passant ja a la catalogació de 
“congesta de gel”. En referència a 
aquesta extinció, l’observador gla-
ciòleg igualadí ha manifestat que 
“aquest estiu ja no hi he pogut 
observar les febles traces externes 
d’activitat glacial que eren encara 
apreciables el 2010. Tot i així cal 

esperar a les observacions del 2012 
per ratificar-ne l’extinció”.

Cal destacar les imatges del 
2011 incorporades a les Glaceres 
d’Aneto, Barrancs i Maladeta i les 
comparatives amb les d’anys an-
teriors 

http://www.swisseduc.ch/gla-
ciers/pyrenees/index-en.html. És 
especialment curiós i il•lustratiu 
el seguiment de la formació d’una 
“taula de glacera” a la Maladeta 

on es pot apreciar la molt impor-
tant pèrdua de gruix de gel en el 
darrer any

Trobareu imatges del segui-
ment de les glaceres a www.geli-
cehielo.com i a la

pàgina de facebook de Jordi 
Camins , així com a la web de les 
glaceres del CADS http://www15.
gencat.cat/cads/AppPHP/glaceres/
index.htm.

Comparativa de 26 anys (1985-2011) Glaceres Oriental i Occidental de la Maladeta

Mudant la pell i la 
identitat

La notícia que, de les quatre 
províncies catalanes, en tan sols 
una el primer nen de l’any ha es-
tat de pares autòctons no és nova. 
També va succeir el primer de gener 
de 2011; n’hi ha prou amb canvi-
ar la província de Girona per la de 
Tarragona i la notícia serà pràctica-
ment idèntica. Igualment ha passat 
a la comarca de l’Anoia, on el pri-
mer nadó de l’any ha tornat a ser 
de pares marroquins. 

De fet, el 75% dels primers nas-
cuts en totes les comunitats espa-
nyoles són fills d’immigrants.

Sigui com sigui, això que per a 
alguns estadístics pot resultar una 
anècdota, no fa més que presen-
tar-nos en safata un problema que 
emmalalteix la nostra societat des 
de fa ja diversos anys. Cal tenir en 
compte que el número de naixe-
ments inscrits en el Registre Civil 
amb almenys un dels seus dos pro-
genitors d’una altra nacionalitat ha 
crescut de forma paral·lela a l’arri-
bada d’immigrants, encara que a 
un ritme menor. En una dècada, la 
xifra d’estrangers residents a Espa-
nya ha passat de significar el 2% 
de la població a superar el 12%. En 
aquest mateix període, els nadons 
amb mare o pare estrangers han 
augmentat del 6% al 24%. L’últim 
any van ser gairebé 120.000, sobre 
una mica més de 490.000 naixe-
ments. Fa una dècada no arribaven 
als 25.000, segons les dades oficials 
de l’Institut Nacional d’Estadística. 
La immensa majoria d’ells fills de 
pares musulmans, per cert.

El motiu és evident i irrefutable: 
mentre als de casa ens embarga 
una sensació extraordinària de la 
responsabilitat a l’hora de portar 
noves vides al món a causa del fu-
tur incert, als treballs precaris, la 
falta de liquiditat monetària o la 
inestabilitat personal, a la majoria 
dels immigrants tot això els impor-
ta poc. De fet, i per casualitat, jo 
mateix he tingut a les meves mans 
un document, que encara conservo, 
de l’Hospital Comarcal d’Igualada 
en què l’informe d’un facultatiu del 
centre diu, textualment, sobre la 
pacient amb nom africà i embaras-
sada per quarta vegada: segons l’as-
sistenta social de l’Ajuntament, viu 
des de fa molts anys de la renda mí-
nima d’inserció (viuen de l’adminis-
tració) i s’ha parlat d’un mètode de-
finitiu després del part. Derivo per a 
valoració amb la dona la possibilitat 
d’un mètode definitiu postpart. És 
a dir, que el propi metge demana 
desesperadament a l’assistenta soci-
al, en poques paraules, que posi fre 
a la fecunditat de la pacient, ja que 
reconeix que solament viu de les 
ajudes que li proporciona l’estat del 
benestar, el mateix que ens apuja 
els impostos, que congela pensions 
als nostres avis i que sosté a gairebé 
cinc milions de persones sense ocu-
pació coneguda.

A això cal afegir que cada any, 
malgrat les crisis tan divines de la 
mort que resistim, segueixen des-
embarcant al nostre país un bon 
nombre d’immigrants: aquest any 
hem arribat als 5,2 milions de per-
sones, pràcticament el mateix nom-
bre d’inscrits a les oficines de deso-
cupació. No fa falta haver treballat 
ni a Lehman Brothers ni a Goldman 
Sachs perquè amb aquestes dades 
es trobi una solució ràpida, pràctica 
i precisa al problema de l’atur a 

l’estat. Amb aquest panorama fins 
el més ximple dels ximples s’adona 
que tant la nostra identitat com la 
nostra societat tal com la coneixem, 
i tal com ens entusiasma, patirà una 
mutació irreversible en els propers 
20 anys, a molt tardar.

És, doncs, bàsic i primordial que 
un projecte com el que presentem 
els homes i les dones de Plataforma 
per Catalunya triomfi no solament 
a la nostra terra sinó també a la 
resta d’Espanya i per descomptat a 
Europa, on ja fa anys que malgrat 
no patir el problema del canvi de 
pell en tanta mesura com nosaltres, 
ja han posat remei donant ales al 
poble en les urnes a partits iden-
titaris del tall de Plataforma per 
Catalunya.

Robert Hernando
Secretari General PxC

Un desig per al 2012
De tots és sabut que durant les 

festes de Nadal es consumeix més. 
I un sector emergent en aquest as-
pecte és l’agroalimentari. Malgrat 
la crisi en la què ens trobem im-
mersos, cada vegada són més els 
que regalen o es regalen aliments 
de qualitat i que s’ha traduït en un 
lleuger increment de vendes dels 
productes de la terra. Encara ens 
queda, però, molt camí per recórrer 
si volem impulsar aquest comerç 
de proximitat i qualitat, que arriba 
habitualment directe des de la pro-
ducció.

En els darrers anys els produc-
tors catalans han fet un gran esforç 
no només per internacionalitzar les 
seves produccions, sinó també per 
millorar la comercialització d’allò 
que produeixen. Malauradament, 
aquest esforç no s’ha vist suficient-
ment reconegut pels preus que 
perceben, sovint després de l’esforç 
de tot un any. I potser una de les 
claus sigui el fet que producció i 
consumidor cada vegada estan més 
allunyats.

Des de Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya, un dels desitjos 
per al 2012 és que siguem capaços 
de treballar per invertir aquesta si-
tuació. D’una banda que el con-
sumidor sigui capaç de reconèixer 
i valorar l’esforç que es fa des del 
sector perquè li arribin aliments de 
qualitat, amb seguretat alimentà-
ria garantida. I una vegada aquest 
reconeixement sigui real, que es 
tradueixi en un increment de la re-
muneració que la pagesia catala-
na percep per la seva feina. I no 
parlem només de cobrir els costos 
de producció, sinó també de poder 
guanyar-nos la vida amb dignitat, 
com ho exigiria qualsevol altra pro-
fessió.

Els que formem part de JARC 
considerem que el futur del sector 
no té una única resposta. Cal impul-
sar el comerç de proximitat, però 
també cal aprendre a gestionar bé 
els fluxos d’importacions i expor-
tacions. En ambdós mercats hi ha 
suficient valor afegit com perquè 
així es reconegui en els preus que 
se’n paguin. 

Les tendències a la baixa dels 
darrers anys, les decisions del Tri-
bunal de la Competència, les mas-
sives importacions de productes, el 
fet que el sector hagi estat i sigui 
moneda de canvi (Mercosur, acord 
amb Marroc...) i un llarg etcètera 
ha fet perdre bona part de la digni-
tat empresarial d’un sector que tota 
la vida que es lleva molt d’hora, 

molt d’hora, molt d’hora i ho fa 
des de fa molts anys. Ja comença a 
ser hora que tot plegat obtingui el 
reconeixement que es mereix i que 
no és altre que guanyar-se la vida. 

Avui, el sector agrari i rama-
der està fent veritables esforços 
per continuar viu i això va des de 
l’adaptació a les canviants norma-
tives fins a la millora dels proces-
sos de comercialització. Podem dir 
que hem excel·lit en produir, ara 
treballem per comercialitzar millor. 
Però que ningú no s’equivoqui, la 
pagesia és el sector primari i és es-
tratègic, com alguns han reiterat 
--potser sense el convenciment ne-
cessari. Dos termes que sovint s’han 
interpretat molt a la lleugera, però 
que no volen dir altra cosa que és el 

punt sobre el que pivota bona part 
de l’economia i per tant del model 
social que coneixem. Si desapareix 
se’n ressentirà tota la resta.

Segons les dades de l’Agència 
Estatal Tributària de gener a setem-
bre 2011, la balança comercial de 
Catalunya és deficitària en 13.000 
milions d’euros. Hem importat per 
valor de 54.000 milions d’euros i 
hem exportat per valor de 41.000. 
Al sector alimentari suposa unes ex-
portacions de 4.911 milions d’euros 
per unes importacions de 6.166. I 
això vol dir que els diners que hem 
pagat per aquestes importacions 
han anat a mans de la producció 
d’altres països. Per tant, des de 
JARC considerem que si volem que 
els diners es quedin a casa, hem de 

potenciar el consum de productes 
autòctons. Millorarem les balan-
ces comercials, generarem riquesa 
a Catalunya i alhora ajudarem el 
sector.

Tots plegats, administració, pro-
ducció i especialment consumidors, 
tenim a l’abast canviar la tendència. 
Esperem que això sigui molt més 
que un desig per al 2012. Tant de 
bo comenci a ser una realitat d’aquí 
a 360 dies. 

Pròsper 2012!
Josep Maria Jové

President de JARC (Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya)
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L’ESBARJO Sebastià Borràs

Blocs
Anys enrere el refranyer ens 

havia avesat a escoltar com els 
grans, després de fer broma amb 
l’home dels nassos, es lliuraven a 
l’asseveració que: any nou, vida 
nova. Enguany, en canvi, ateses les 
circumstàncies, podríem canviar-ho 
per: any nou, blocs nous.

Si es molesten en consultar les 
accepcions de la paraula veuran 
que de blocs n’hi poden haver de 
tota mena: polítics, econòmics, de 
sortida de curses, de pisos, mo-
netaris, de cases i de notes. Fins 
i tot de notes on s’hi anoten les 
cases venudes i per vendre. La cri-
si (tremoli després d’haver rigut, 
com deia una revista humorística 
de l’altre segle, en alguns canvis 
de pàgina i de tema) ha abocat 
els blocs polítics a agafar per les 
orelles els diferents blocs que ana-
ven, pel que volen fer veure, per 
lliure. Amb permís explícit i actiu 
de diferents blocs polítics, socials 
i similars. Queda per veure si, una 
vegada agafats per les orelles, els 
diferents blocs se les deixaran es-
tirar. Només cal veure com es van 
fer fonedissos els centenars de mi-
lions els quals, teòricament i políti-
ca, tenien de facilitar que la banca 
i similars donessin crèdits a les pe-
tites, mitjanes i grans empreses.

Curiosament, engolits els mili-
ons, diu que ara comencen a sortir 
blocs d’habitatges a preus baixos, 
però no massa. Alguns optimistes 
d’aquells que s’han dedicat amb 
fruïció a posar-nos la por al cos per 
la banda monetària i econòmica, 
lligades i deslligades a conveni-
ència de blocs indeterminats, ens 
asseguren que enguany, a mesura 
que es col·loquin pisos, cases i ter-
renys a preus assequibles, aquella 
terrible i temible recessió, davant 
l’estirada d’orelles i qualques avan-
tatges d’afegitó, de tipus fiscal, fa-
ran que l’especulació opti per fer 
la farina plana. Prou facilitats.

Després d’escoltar els discursos 
de final d’any hom pensa que la 
petició a la ciutadania que aporti 
més esforç topa amb un obsta-
cle de fons en forma de promeses 
incomplertes, que fan pujar a pri-
mer terme l’acudit de la promesa 
electoral d’anar a fer un pont. Si 
no tenim riu!, es mofaven els ha-
bitants del llogaret. És igual: vin-
drem a fer un riu! Prenguin-s’ho 
com vulguin, però de promeses 
incomplertes el país en va ple.

El 2012, capicua sense ínfules 
de perfecte, sembla que aportarà 
altres tipus de blocs. Els de notes. 
Ells ens revelaran, millor que no pas 

dades esparses aparegudes en els 
mitjans de comunicació, la veritable 
història. Una història del país que 
fins ara l’havien escrit, amb més o 
menys fortuna, els estrangers.

Gràcies a les aportacions ciu-
tadanes pot passar que el nostre 
estirar més el braç que la mànega, 
per exemple en matèria del totxo, 
ens porti ara i aquí fins a les cases 
barates. O bé les que s’aixecaren a 
l’empara d’una mà d’obra de caps 
de setmana i a tornajornals entre 
amics immigrants. El bloc polític 
se sumà a tals iniciatives i apro-
fità per posar-hi el seu “cranc”. 
Molts foren arrencats després. El 
bloc històric quedà sense poder fer 
comparacions entre l’obra filantrò-
pica subvencionada d’uns i altres.

Aquelles construccions, moltes 
venudes després en propietat ho-
ritzontal a preus que superaven 
els teòricament permesos, foren 
una realitat o bé estirar més el 
braç que la mànega? Algun bloc 
ens donarà la dada de la data en 
la qual començà la disbauxa de 
l’edificació i si aquesta fou d’ori-
gen individual o de grans blocs 
econòmics? 

Bon any! I pensin en fer algun 
forat més al cinturó després de 
Reis. 

CALAIX DE SASTRE Gaspar Vilarrubias

I... un bon i pròsper Any Nou...
El P. Agustí Altisent, monjo 

de Poblet i professor d’història a 
la Universitat de Barcelona, un dia 
sorprengué els seus deixebles en 
dir-los que la història no existeix, 
sinó que és el relat de fets repeti-
tius que cada època ha generat. 
Esmentà aquest fet des de l’època 
dels grecs fins avui.

Tots sabem que Napoleó arribà 
a Moscou i se’n tornà amb la cua 
entre cames. Un segle i mig més 
tard l’ambaixador alemany a Rús-
sia, en conèixer la decisió de Hit-
ler, li suplicà de genolls que desistís 
d’envair Rússia ja que, segons criteri 
de l’ambaixador, l’exèrcit alemany 
tenia les de perdre i ja sabem com 
va anar. Hitler va oblidar que ade-
més de l’exèrcit rus hi havia tres 
grans enemics que calia afrontar: la 
pols, el fang i el fred. Stalingrad va 
ser l’epíleg de la tragèdia.

Amb els bons desitjos passa el 
mateix i tot segueix aproximada-
ment igual. Bones festes i bon any i 
l’any vinent es repeteix gairebé com 
sempre. Les situacions s’aprimen o 
milloren segons èpoques i avui con-
templem astorats com les coses van 
a la baixa. Occident sofreix una no-
table recessió i Espanya es projecta 
a caure en picat, es perden milions 

de llocs de treball i altres milions vi-
uen de subvencions inqualificables. 
Sabem que el socialisme tendeix a 
empobrir els pobles i el socialisme a 
l’espanyola encara pitjor, ja ho pal-
pem en la realitat. La nostra econo-
mia va com va, i el món del treball 
es fon com la cera.

Espanya està sentenciada, di-
uen els entesos. És el resultat na-
tural de les conductes que ens han 
abocat a la situació present: l’eco-
nomia, la política, la indústria amb 
el seu món laboral mal dirigit i, 
pitjor encara, la moral que ha des-
truït bona part de la societat: matri-
monis trencats, fills desorientats, la 
joventut desencaminada, i encara 
pitjor, els avortaments i els anticon-
ceptius que han tancat la natalitat 

necessària i ha obert les portes dels 
quiròfans. Aquesta temible pèrdua 
de població està propiciant la inva-
sió musulmana a passos de gegant i 
el fet està degudament orquestrat i 
dirigit per l’Islam.

Això de la integració és un 
mite. L’objectiu és el domini d’oc-
cident. No ve d’un segle, però fa 
temps que el procés està iniciat.

Properament potser veurem co-
ses grosses i ens adonarem que els 
bons desitjos per l’any nou queda-
ran en entredit.

Només la misericòrdia del Cre-
ador pot donar un tomb positiu a 
aquesta diabòlica situació i també 
depèn de la nostra actitud d’acolli-
ment a la mateixa.

LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

La gran aventura de 
la vida...
Sí, cada dia és una aventura, més 

o menys bona, però aventura a 
la fi, a més a més aquestes dates, 
estan plenes de sorpreses, agrada-
bles pels infants i joves, els pode 
semblar excepcionals, encara que 
actualment amb la crisi, cada famí-
lia ha de plantejar-se el no gastar 
més del compte, però durant anys 
en aquestes festes hem gastat 
molt, sembla com si ho hagués-
sim d’acaparar tot, moltes vegades 
comprar per comprar, i això ara ja 
comencem ha entendre que no és 
correcte, per molt que ens agradi.

Si us heu fixat en les pel·lícules 
d’aquestes Festes, la major part 
són contes d’aventures, plenes 
de fantasia en què els més petits 
les senten seves, les viuen; molts 
contes són cruels, delirants, altres 
plens d’amor, altres d’acció trepi-
dant... tot són aventures i que a 
ells els apassionen, i els que no mi-
ren la tele o el cinema, estan amb 
les maquinetes dels jocs, jugant 
la seva aventura, per desgràcia 
plena de lluites, matances, guer-
res... si no hi ha baralles, destroces 
i morts, no és prou apassionant... 
Fins i tot tornen a fer el Songocu, 
que continua ple de grans lluites, 
encara que la recomanen pels més 
grandets, segur que cada dia a la 
majoria de petits també els hi dei-
xen mirar...

Us heu preguntat per què tan-
tes lluites? Direu que la vida és una 
“lluita”, però tant? Per una banda 
prediquem la pau i per l’altra els 
preparem per la guerra, com pot 
ser això? Que ens pensem que no 
els influeix? Que ens pensem que 
ells saben o poden diferenciar la 
realitat dels telediaris o de les pel-
lícules? Em sembla que no, llavors 
estem influenciant-los per lluites i 
més lluites, que per cert, els contes 
infantils també estan plens de llui-
ta, el que passa és que s’acaben bé 
i a les pel·lícules moltes vegades 
guanya el dolent. Encara que ara 
és difícil saber qui és el bo o el 
dolent...

Els adults direu que no n’hi ha 
per tant, oi? A mi em sembla que 
sí. Moltes persones han “lluitat” 
per fer que el servei militar, la “mi-
li”, fos eliminada, que els joves en 
edat de formació no perdessin el 
temps en aprendre a fer la guerra, 
es va aconseguir amb molta po-
lèmica i esforços, però ara tenim 
un exèrcit professional, que sabrà 
defensar-se i matar més bé, més 
“professionalment” i amb armes 
més sofisticades... diuen que l’exèr-
cit és per defensar-nos... de què? 
dels països que ens compren ar-
mes a nosaltres? És clar, no podem 
tancar les fàbriques d’armament, i 
si no hi haguessin soldats tindríem 

més aturats. Tots els governs tenen 
una despesa molt elevada degut 
a l’armament, i manteniment de 
l’exèrcit... Espanya prop de 10.000 
Milions d’euros cada any, i en mo-
dernitzar l’armament estan pels 
27.000 M€. Això que Espanya no 
té quasi res, imagineu els països 
poderosos. Només sense exèrcits 
ja no tindríem dèficit els països 
occidentals, i els altres no tindri-
en la misèria que tenen. Com ho 
fan per comprar armes sinó te-
nen diners per donar menjar als 
seus ciutadans? Ah! i no cal dir 
que ara tenim un joc molt popular 
que practiquen els joves, i no tant 
joves, en diuen paintball. Si a la 
comarca ja n’hi ha dos, es diu que 
és divertit i serveix per treure l’es-
très i alliberar adrenalina... Doncs 
sí, un dels majors divertiments són 
les armes. La caça n’és un altre, és 
un esport que té molts seguidors, 
però no deixa de ser un fet en que 
maten animals, i no per menjar... 
ja sé que direu que em passo, no, 
jo també he estat caçador, per ai-
xò puc opinar i també he fet la 
“mili”, i sé com es gaudeix dis-
parant armes... I tot és un gran 
conjunt de fets, històries, aptituds 
i actituds que revelen com les per-
sones, durant la nostra vida o ens 
barallem a casa, amb els veïns, a 
la feina, amb els clients, els polítics 
entre ells, i després hi sumem to-
tes les pel·lícules, jocs, etc. i veureu 
que ara ni les dones en queden 
al marge, ara ja en formen part. 
Quantes guerres o conflictes ar-
mats tenim al Món? Ah! no ho 
saps? és clar, són lluny...i ara que 
ha acabat la de l’Iraq, preparant 
la d’Iran, oi? I que les fàbriques 
no parin, sobretot. Ho veieu els 
disbarats que fem? però no passa 
res tots parlem de pau...

Perdoneu, havia començat par-
lant de l’excés de joguines i que 
n’hi han de massa bèl·liques i aca-
bo pintant un món bel·licós, sense 
escrúpols, però oi que és veritat? I 
que no em diguin que és el món 
de l’home el que fa les guerres, 
fins ara al capdavant de l’exèrcit hi 
teníem una dona, la Chacón... I els 
fills sempre els han educats més les 
mares, és que no els han ensenyat 
a ser pacífics? Bé, ara els hem en-
senyat que amb l’economia també 
es pot dominar el món, a més a 
més de les armes, és clar.

Espero que els Reis Mags no 
hagin portat cap joguina bèl·licc, 
ni d’especulació, i que els jocs si-
guin de convivència, divertits, cre-
atius i educatius... que hagin estat 
generosos, però amb austeritat, 
doncs això també és educar.
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JOC DE CARTES Carles Cuerva

Estafa democràtica
El Nou govern de Mariano Rajoy 

s’estrenà a finals de l’any pas-
sat prenent mesures molt contun-
dents en l’àmbit econòmic i social. 
Així, la supressió de la renda bàsica 
d’emancipació que ajudà a 50.000 
joves catalans a poder començar 
el seu projecte de vida, o el fet 
que es congelés el salari mínim 
interprofessional, que encara limi-
ta més el poder adquisitiu. 

Però aquestes accions serien 
“normals” per un govern de caire 
conservador i de dretes, però hi 
va haver unes altres que són digne 
d’un cert debat. Concretament em 
refereixo a la pujada de l’Impost 
de la Renda de les Persones Físi-
ques, el IRPF. El govern espanyol 
ha decidit una pujada d’aquest im-
post, que afecta tots els que tenen 
nòmina, principalment classes mit-
ges, d’una manera “progressiva”, 
és a dir qui té més paga més. La 
justificació és que “no hi ha més 
remei”, “situació crítica, mesures 
excepcionals”. 

Fins aquí tot “bé”, només 
un detall. El mateix Rajoy me-
sos abans, no gaires, simplement 
abans de les eleccions del 20 de 
novembre del 2011, feia gala que 
el seu lema era “+ Empleo, - Impu-
estos”. I reiterava el missatge que 
el PP baixaria els impostos. Però 
no només això, sinó que el Minis-
teri d’Hisenda, el Sr. Montoro tam-

bé mesos abans de les eleccions 
afirmava que apujar impostos era 
perjudicial per l’economia i des-
truïa llocs de treball. Afirmacions 
semblants també ens feia l’actual 
Ministra de la Presidència i porta-
veu Soraya Saenz de Santamaria. I 
tants altres dirigents del PP. 

Considero que és de frau de-
mocràtic prometre d’una manera 
tan clara que no s’apujaran els im-
postos, no cal rebuscar gaire per-
què els cartells electorals del PP 
deien que els baixarien, i en ben 
pocs dies dir i fer tot el contrari. 
Evidentment, el govern governa 
(el president no sé), però com a 
ciutadà em sento mentit, tot i no 
haver-los votat, a més de faltat 
de confiança en aquest govern. 
Crec que aquest tipus d’accions 
desprestigien la política d’una ma-
nera ferotge, estenent-se allò del 
“mai compleixen el que diuen” o 
“no ens els podem creure per què 
menteixen tots”.

I paguen justos per pecadors, 
per què no tots són iguals, de la 
mateixa manera que no totes les 
persones actuem de manera igual.

Ara bé, quan s’estila una certa 
manera de fer política és normal 
que es menteixi o s’incompleixi la 
paraula, per què es creu que és la 
manera de funcionar.

Així, dilluns dèiem adéu a les 
zones blaves de l’hospital (que 

mantinc eren necessàries)... i ben 
aviat direm hola a les noves zones 
blaves del Passeig Verdaguer, ja les 
estan pintant. Recordo encara com 
l’actual alcalde, i algun dels seus 
fervents seguidors, que llavors era 
regidor a l’oposició deia que les 
zones blaves de l’hospital només 
tenien afany recaptatori, que al 
passeig no eren necessàries més 
zones blaves perquè les existents 
no funcionaven... i al ple municipal 
va dir que era inadmissible aquesta 
ampliació amb el nivell d’atur exis-
tent. I prometia treure-les totes les 
noves i algunes existents.

Vaja, mentre “treien” (despin-
taven) les zones blaves de l’Hos-
pital l’alcalde hi era present, amb 
convidats, fent-se fotos i vídeos. 
Suposo que no el veurem ni fent-
se fotos ni vídeos, ni amb convi-
dats en les noves zones blaves del 
Passeig, que per cert recaptaran 
més que les de l’hospital. Apart 
que no existeix CAP ESTUDI tècnic 
que avali la seva decisió. Amb ac-
tuacions així, Espanya s’ha omplert 
d’aeroports fantasmes i tonteries 
vàries sens cap base sòlida. I els 
problemes no han trigat a sorgir. 
Ens calen governants amb seny i 
visió de futur, i ara no s’ha estat a 
l’alçada.

TOT PUJANT CAP A IGUALADA Benigne Andrés Ancosta

Tan alts són els Pirineus?
Les medalles no salven 
dels mals pensaments?

Tot pujant cap a Igualada 
escoltàrem el què passà a l’altra 
banda dels Pirineus. El Tribunal 
Correccional de París, presidit per 
la magistrada Dominique Pauthe, 
va condemnar el Sr. Jacques Chirac 
--de 79 anys i amb demència senil-
- a dos anys de presó per malversa-
ció de fons públics, abús de confi-
ança i prevaricació, quan als anys 
noranta era alcalde de París. El Sr. 
Chirac, a més de ministre i molts 
d’altres càrrecs públics, arribà a 
ser alcalde de la capital de França 
i més tard president de la Repúbli-
ca Francesa durant 12 anys (1995-
2007). Arran de la gran estimació 
que va aconseguir durant la seva 
llarga carrera política, no sobta 
que l’opinió pública francesa esti-
gui trasbalsada. Entre les moltes 
condecoracions de l’il·lustre home 
d’estat destaca la Gran Creu de la 
Legió d’Honor. 

A França encara creuen 
en la divisa: “Liberté, 
Égalité, Fraternité”?

El poble francès tolera que 
els seus presidents tinguin em-
bolics de faldilles, però s’em-
pipen força quan posen mà al 
calaix, encara que no sigui per 
enriquir-se personalment, sinó 
per finançar el partit polític UMP 
(Unió per un Moviment Popular). 
Que un patriota, distingit amb la 
Gran Creu de la Legió d’Honor 
de França, sigui condemnat a dos 

anys de presó se’ls ha posat molt 
travesser. 

Per què seran tan 
primmirats a l’altra 
banda dels Pirineus?

Sense anar més lluny, el 1789 
els francesos feren esclatar la san-
guinària Revolució Francesa. Es 
carregaren sense contemplacions 
la monarquia borbònica i la no-
blesa de França... amb els palaus 
tan fastuosos que havien construït. 
Només perquè el poble és moria 
de gana mentre la reialesa vivia en 
l’opulència i de festa permanent. 
Què hauria passat si totes les naci-
ons d’Europa, on els desgraciats es 
morien de gana, haguessin fet el 
mateix? Se n’hauria anat en orris 
tot el “glamour” de les monarqui-
es. La vida dels ciutadans corrents 
seria d’allò més avorrida. Qui es 
preguntaria si la sacrificada pe-
riodista Sra. Letizia Ortiz pateix 
d’anorèxia si no estigués destina-
da a ser la futura reina d’Espa-
nya? Seria notícia “l’actuació no 
exemplar” del Sr. Urdangarín si no 

fos gendre del rei d’Espanya? Com 
gosen els francesos a viure sense 
borbons que donin “grandeur à la 
France”?

Us sorprèn “l’actuació 
no exemplar” d’un 
polític?

Al sud dels Pirineus anem so-
brats de personatges amb “ac-
tuacions no exemplars”: Millet, 
Montull, Camps, Mata, Guerra, 
Blanco... fins a l’infinit. Sota els 
Pirineus ho tenim tan clar que fins 
i tot votem als imputats... Un cop 
vam escoltar que hi havia un polí-
tic socialista que no era corrupte. 
Es deia D. Enrique Tierno Galván i 
fou alcalde de Madrid. Males llen-
gües diuen que Felipe González i 
Alfonso Guerra el van arraconar 
per massa honrat. Vés a saber! 
Potser només és una llegenda.

“Les butxaques dels gover-
nants han de ser de cristall” (Enri-
que Tierno Galván - Catedràtic de 
dret polític de Múrcia i Salamanca 
- Madrid 1918-1986)

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

Escac a la Corona 
No és la primera vegada que 

afirmo que ja en l’època Aznar 
es van començar a donar passos 
de gegant per una involució polí-
tica del nostre sistema democràtic, 
el que va sorgir de la “modèlica” 
transició forjada sota la llarga i 
negra nit de la dictadura franquis-
ta, fins a gaudir d’aquests anys de 
sistema democràtic tutelat o vigilat 
en la distància pels que mai varen 
acceptar la imposició del respecte 
als drets humans per llei, així com 
la tímida implantació d’alguns drets 
socials contemplats en la Carta Mag-
na, que ha tingut sobre la població 
un efecte cotilla, és a dir, per una 
banda permetia subjectar la socie-
tat en un ordre permetent un cert 
respir, però per l’altre, en funció de 
la voluntat dels mandataris polítics 
de torn, podia complir amb la seva 
veritable funció: la d’estrènyer-la al 
màxim perquè no es pugui deixar 
anar i descontrolar...

El nostre sistema democràtic ha 
viscut bastants atacs amb l’objectiu 
de provocar una desestabilització 
del sistema, i no pas en un sentit de 
progrés sinó ben al contrari. Des del 
fallit cop d’estat del 23-F, fallit per 
maldestre però intent cop d’estat 
en definitiva, passant per la trama 
negra que s’amagava darrera els 
atacs terroristes i contraterroristes 
que sols han assolit més repressió i 
retrocés de les llibertats democràti-
ques per a tota la societat en gene-
ral, a la destrucció de la necessària 
autonomia que han de tenir els tres 
pilars d’un estat del benestar, el po-
der legislatiu, el poder executiu i el 
poder judicial, que sota el regnat 
de José María Aznar van passar a 
ser controlats políticament tots tres 
per una sota batuta, la de l’aspirant 
a nou cabdill del país, bel·ligerant 
en tot allò que atemptés contra els 
principis més sagrats d’aquella Es-
panya d’abans de la Constitució, la 
que reconeixia, entre d’altres aven-
ços progressistes, l’Estat de les Au-
tonomies, per exemple. 

De totes aquestes institucions 
constitucionals n’hi ha una d’into-
cable, per definició, que està per 
damunt del bé i del mal. La família 
real, amb la figura del Rei Juan Car-
los de Borbón, que exerceix com a 
Cap d’Estat des de la transició de-
mocràtica després d’haver estat no-
menat successor de Francisco Fran-
co per obra i gràcia i en vida del 
mateix dictador.

Que sota el seu regnat i amb 
la seva vènia s’ha caminat cap a 
un sistema democràtic, no n’hi ha 
cap dubte; la seva aposta en aquest 
sentit ha estat indiscutible i és del 
domini públic que fins i tot ha tin-
gut aquells sectors més reaccionaris 
contra seu. Però mentre es lliuraven 
aquestes batalles entre bastidors 
de l’alta política, la imatge que la 
família real projectava a la societat 
era la de la successió de la corona, 
és a dir, el prometatge adient o no 
del príncep hereu o els casaments 
de les infantes, la formació de les 
seves respectives famílies... Aquests 
fets han esdevingut d’interès na-
cional emplenant tant les pàgines 
de les revistes del cor com els espais 
mediàtics dedicats a aquests temes, 
que han anat guanyant audiència.

La Corona és una institució del 
país i, com a tal, és d’interès públic, 

sí. Però la veritat és que totes les 
seves vicissituds han servit per dis-
treure el personal dels problemes 
de fons del país. En aquest sentit, el 
domini del neoliberalisme i la crisi 
financera mundial han actuat com 
una piconadora i s’han encarregat 
de desmuntar el poc que hi havia 
de drets socials. La desafecció políti-
ca s’ha anat apoderant d’una massa 
ingent de ciutadania pel desencís 
popular dels governs suposadament 
d’esquerres que no han fet altra co-
sa que aplicar polítiques de dretes. 
Moltes autonomies ja fa temps que 
estan governades per forces centra-
listes. Calia actuar. 

Amb la complicitat dels governs 
de València i Balears, els sectors més 
obscurs del PP varen ordir la trama, 
una trama de negocis i de muntat-
ges empresarials de xifres inflades 
per treure profit de l’erari públic. 
El negoci és el negoci i els diners 
no tenen entranyes. El gendre era 
l’ham perfecte, acostumat a tenir-
ho tot donat, a viure a cos de rei, 
ningú trobaria estrany que tingués 
un alt nivell de vida, total la monar-
quia ja pertany a una classe alta i ja 
és això. A més, els de la institució 
monàrquica són intocables...

I heus aquí com ha esclatat el 
terratrèmol. No és que el govern de 
Palma de Mallorca hagi fet projec-
tes fraudulents i el que fou el seu 
president estigui assegut davant 
els tribunals, no és que el president 
de la Generalitat Valenciana hagi 
hagut de dimitir per estar impu-
tat en delictes de corrupció i hagi 
comparegut davant els tribunals, 
no és que dia sí i dia també apa-
reguin noms d’alts directius d’un 
o altre partit polític dels que han 
ostentat el poder al més alt nivell 
(no tots els polítics són igual, però 
si n’hi ha que entren a la política 
per enriquir-se cal denunciar-los i 
foragitar-los de tan digna tasca de 
servei a la comunitat). La notícia és 
que van aconseguir convèncer el 
“gendre” per empastifar la corona 
i acabar de desestabilitzar el que 
queda dempeus de la democràcia 
constitucional. Un autèntic escac a 
la Corona, sí. Pare i fill, titular i he-
reu, han fet un enroc per defensar-
la, però han hagut d’arriscar alguna 
dama i arrisquen sacrificar també 
una o dues peces molt preuades 
per tal de salvar la institució. 

No sé si caldrà salvar la corona, 
però el que surt a la llum avui és 
certament un pecat, un insult a la 
gent que va lluitar i lluita per la de-
mocràcia i els seus drets, sacrificant-
se i deixant-hi la pell en el camí. No 
podem permetre que es mofin de 
nosaltres, que facin servir el siste-
ma democràtic i els seus drets per 
al lucre personal, per enriquir-se a 
costa dels demés. Les nostres lluites 
i esperances parteixen d’una lle-
ialtat i d’uns principis tan nobles i 
humans que no tenen res a veure 
amb aquesta corrupció. Tota la gent 
de bé hem de defensar la nostra 
democràcia per aprofundir-la més 
encara, per sanejar-la i fer-ne una 
democràcia més participativa i real, 
amb aquells drets socials que ens 
estan retallant i tots aquells aven-
ços que ens permetin bastir una 
societat justa i sense exclusions.

maribelanoia@gmail.com FRANCESC MACIÀ, 9 -  08280 CALAF - T.  938 698 154 - www.arkus.cat
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COSES PETITES Jordi Dalmau DIJOUS, TEMES NOUS Peius Cotonat

Abans i ara

1.- El mateix dia que va sortir publicat a L’Enllaç el comentari sobre els 
pilons del carrer Òdena, cantonada Aurora, es van substituir els pilons 

petits per aquests que podeu veure, que són els nous que col·loca l’Ajun-
tament als diversos carrers. Esperem que millorin també la vorera, ja que 
els vianants no només queien pels pilons, sinó pels bonys provocats pel 
mal estat de les rajoles.

2.- També han solucionat el problema de la paperera del passatge del 
Capità Galí, que va del carrer Nou a la plaça de l’Ajuntament. Una 

lectora ens havia comunicat que la part inferior de ferro s’havia trencat i 
que les bosses de plàstic no aguantaven el pes de les deixalles. Ara ja ha 
estat solucionat el problema.

Voreres en mal estat a la 
carretera de Valls

En la següent fotografia podeu observar que la vorera esquerra anant 
cap a Montbui des de la plaça Castells, a la carretera de Valls, es troba 

en mal estat. Sobretot al voltant dels arbres, precisament per on s’acce-
deix al parvulari i a l’església de l’Escola Pia. Hi ha molts fragments des-
presos i convindria un arranjament general d’aquest sector de vorera.

Senyal de trànsit per terra

Aquest senyal de trànsit, que ha sofert l’envestida d’algun vehicle, el 
podeu veure a la carretera de Vilanova, en la cruïlla del Barri del Sant 

Crist, que està regulada per un semàfor. No és la primera vegada que 
això passa, ja que alguns vehicles van amb excessiva velocitat i en aquest 
lloc, amb els impediments de terra que hi van col·locar, s’hi ha de passar 
vigilant molt. 

Un mitjà agosarat per acabar amb 
totes les crisis (II)
En l’exemplar anterior de L’En-

llaç presentàvem la possibilitat 
d’abolició dels diners, acabant amb 
l’afirmació de que el paper-moneda 
només és un intermediari per asso-
lir bens i serveis que podem obtenir 
directament amb el treball i, a més, 
en no existir els diners, desaparei-
xen els deutes (culpables de les crisis 
i problemes pecuniaris) i també… 
els bancs actuals que trafiquen amb 
el diners dels altres.

En aquesta segona part pre-
sentem el “Banc del temps” com a 
sistema regulador i estimulador del 
treball i el seu intercanvi per qual-
sevol mercaderia o servei en una 
Societat sense diners.

El Banc del temps
Un Banc del temps és un siste-

ma d’intercanvi de bens i serveis 
per temps, on la unitat d’intercan-
vi no és el diner habitual sinó una 
mesura del temps com el treball 
per hora. Aquest sistema econò-
mic es pot emprar per a solucionar 
problemes presents en l’economia 
de mercat, a manera d’economia 
complementària o també en mer-
cats alternatius sense diners, essent 
aquest darrer el que presentem en 
aquest escrit. Un dels pioners en 
crear experiments en torn al banc 
del temps va ser Josiah Warren, en 
la seva “Colònia utopia” (1847) a 
Ohio (EUA). Warren va suprimir el 
diner i substituint-lo per hores de 
treball, que es lliuraven als opera-
ris mitjançant els qual obtenien els 
bens i serveis necessaris que obte-
nien del indrets assenyalats. Actu-
alment funcionen alguns Bancs del 
temps en comunitats reduïdes.      

El diner de temps es crea a tra-
vés d’un crèdit mutu: cada transac-
ció es registra com un crèdit en els 
comptes dels participants, el qual 
es valora per igual, ja sigui un obrer 
principiant o un expert amplament 
capacitat. El diner de temps reco-
neix i estimula un servei recíproc 
a la comunitat, resisteix la inflació 
sense cap acaparament i sempre es-
tà en oferta suficient, el que permet 
la cooperació entre els participants. 

Funcionament
El diner de temps esdevé en 

una nova moneda per a proporci-
onar una solució als retalls massius 
de despesa pública en matèria de 
benestar social, però sense recorre 
a la intervenció estatal de l’econo-
mia, sinó ben al contrari, a partir de 
la llibertat d’acció econòmica dels 
seus membres. El diner convencio-
nal actual no arranja els problemes 
que enfronten les societats, sinó 
que els complica, tal com s’ha de-
mostrat amb la greu crisi actual. La 
idea és crear un nou tipus de diner 
per a pagar a la gent pel cal fer, 
valorant les contribucions per igual 
i treure profit a les habilitats de les 
persones, amb una hora equivalent 
a un servei de crèdit.

Els crèdits de temps són dipo-
sitats en un Banc de Temps. Poden 
ser retirats en qualsevol moment i 
gastats en una variada categoria de 
serveis i oportunitats ofertes pels 
demes usuaris. 

Els detalls de totes les habilitats, 
necessitats i disponibilitat de tots 
els usuaris estan emmagatzemades 
a l’ordinador del Banc de temps 

de forma confidencial i així qualse-
vol necessitat pot ser coberta per 
la persona local adequada, la qual 
cobrarà el seu treball en temps i 
no en diners. Ara també es poden 
cobrir les necessitats en la pàgina 
d’Internet del Banc de Temps, sem-
pre i quan el Banc disposi d’ella i 
l’usuari doni el seu consentiment 
per a que les seves dades estiguin 
guardades en la pàgina. El software 
de bancs de temps grava i compta 
totes les transaccions fetes entre 
usuaris i imprimeix els detalls de 
tots els comptes.

Al final de cada jornada laboral, 
el temps assenyalat en els aparells 
registradors de l’entrada i sortida 
enviaran automàticament la relació 
d’hores de treball al Banc de Temps 
on constarà el compte de temps 
acreditat a cada membre de la co-
munitat. Amb una targeta de crèdit 
–semblant a les actuals de diner– es 
podran efectuar les compres a qual-
sevol establiment o magatzem de 
qualsevol producte necessari.

En resum, el funcionament 
d’aquesta societat en la que s’ha 
substituït el diner pel temps de tre-
ball, no és molt diferent de l’actual, 
però, en canvi, no permet l’espe-
culació la corrupció i l’enriquiment 
abusiu. No existeix l’atur i fa inne-
cessàries les vagues, les manifes-
tacions i els enfrontaments entre 
Sindicats i Patronals. No hi ha roba-
toris, atès que tothom pot disposar 
del necessari, mentre treballi. No es 
permet la ganduleria ni les accions 
especulatives.   

El temps, una nova riquesa 
emanada del treball

Quant major crèdit de temps 
circuli i quanta més gent compar-
teixi el seu temps i els seus talents 
entre ells, més rica es convertirà la 
comunitat. L’element quantitatiu 

de riquesa deixa de ser el diner, per 
passar al treball productiu. La coo-
peració es converteix en una força 
motriu pel canvi social. El treball és 
remunerat en temps i gastat en la 
recollida de bens o serveis, o ve es-
talviat en forma de dipòsit bancari 
a l’igual com el diner convencional, 
amb l’avantatge de que no existeix, 
la diferència de grans fortunes i que 
només es pot accedir a una mode-
rada diferència de patrimoni a base 
de prodigar el treball productiu. 
S’estableix una remuneració base 
de treball-temps igual per tothom, 
només tenint en compte les neces-
sitats familiars (nombre de persones 
al seu càrrec, en edat escolar, jubi-
lades o malaltes ) i no la categoria 
de l’individu que no respon al con-
cepte d’igualtat i solidaritat, amb 
escandalosos desnivells de riquesa 
actualment en mans d’especuladors 
que utilitzen el diner com a eina 
per a obtenir-ne més, i dels que, 
valent-se de càrrecs polítics i ne-
potisme mantenint una pluralitat 
escandalosa de càrrecs públics i/o 
privats excessivament remunerats.   

Hom pot objectar que no és 
just que un enginyer o un director 
d’empresa percebi el mateix salari-
base que un obrer no qualificat. La 
resposta és que un doctorat uni-
versitari no ha de treballar només 
per enriquir-se sinó per fer i gaudir 
d’una tasca irreprotxable com a ele-
ment útil a la societat. Recordem la 
dita: “de cadascú segons les seves 
forces i habilitats, i a cadascú segons 
les seves necessitats”. Aquesta és la 
veritable justícia social. No hi han 
privilegis, i els ganduls a la presó, 
condemnats a picar pedra. El treball 
és el tot, el diner no passa de ser un 
símbol causant de conflictes i con-
frontacions.               

 peius@hotmail.com

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

C/ Còrdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com
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†
En record de

TERESA LLANSANA i SANROMÀ
vídua de Vicenç Rubí i Gras

Retornà a la Casa del Pare el passat dijous dia 5 de gener 
a l’edat de 90 anys

A.C.S.

Els seus estimats: fi lls, Roser i Lino; néta, Mariona; nebots i demés 
familiars volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat, 

que tingué lloc el passat dissabte a la parròquia de la Soledat.

Igualada, gener de 2012. Funerària Anoia, SL

†
En record de

PEPITA RIBA VIÑAU
Vídua de Lluís Basas Teixidó

Va morir el passat dissabte dia 31 de desembre, a l’edat de 88 anys

A.C.S.

Els seus estimats: fi lls, Joan i Mariàngels, Jaume i Marisa, Joaquim (†) i 
Glòria; néts, Ivan, Bernat, Marisa, Sílvia, Alba i Jordi; besnéts, Jan, Pau, 

Lluc, Isolda, Carla, Quim; nebots, cunyats i demés familiars ho fem saber 
a llurs amics i coneguts. 

La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat, 
que tingué lloc el passat dilluns dia 2 de gener a l’oratori de Funerària Anoia.

Igualada, 12 de gener de 2012 Funerària Anoia, SL

†
En record de

TERESA PUJOL ALEMANY
Vídua d’Antoni Castells Gelabert

Retornà a la Casa del Pare el passat divendres dia 6 de gener 
a l’edat de 94 anys

A.C.S.

Els seus estimats: fi lls, Pepita i Joan, Josep Ma i Mari, i Carme i Joan; 
néts, besnéts, cunyades, nebots i demés familiars volem agrair les 

mostres de condol rebudes en l’acte de comiat, que tingué lloc el passat 
dissabte a la parròquia de la Soledat.

Igualada, gener de 2012. Funerària Anoia, SL

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Ballades de sardanes

Dissabte, 14 de gener
Argentona, al Teatre Municipal, al matí. Cobla, La Selvatana.
Cambrils, a la Cooperativa Agrícola, a les 9:00 h. Amb mitjans mecà-

nics.
Martorell, a la Pl. de l’Ajuntament, a les 18:00 h. Cobla, Ciutat de 

Cornellà.
Diumenge, 15 de gener
El Masnou, a la Pl. d’Ocata, a les 12:00 h. Cobla, Ciutat de Terrassa.
L’Hospitalet de Llobregat, a Can Boixeres, a les 12:00 h. Cobla, Baix 

Llobregat.
Sabadell, a la Pl. del Dr. Robert, a les 12:00 h. Cobla, Marinada.
Santa Susanna, al Pavelló Municipal, a les 18:30 h. Cobla, Canigó.
Vilafranca del Penedès, a la Rbla. de St. Francesc, a les 12:00 h. Cobla, 

Reus Jove.

Dansaires del Penedès protagonitza 
dues iniciatives innovadores al món 
de les colles de competició

La colla sardanista Dansaires del Penedès del Vendrell, ha presentat 
dues iniciatives pioneres dins del món de les rotllanes de competició: 
d’una banda la cobla Ressò es converteix en una secció de l’entitat i de 
l’altra un autocar llueix un anunci de grans dimensions de la colla.

Així, la cobla Ressò, en esdevenir una secció dels Dansaires del 
Penedès es passa a anomenar des d’aquest passat mes de desembre, 
cobla Ressò dels Dansaires del Penedès. D’aquesta manera els Dansaires 
del Penedès es converteixen en la primera colla sardanista que acull una 
cobla al seu sí.

D’altra banda, un autocar de transport públic d’Autocars Penedès té 
pintat a la carrosseria un anunci de grans dimensions amb fotografies de 
la colla durant les seves actuacions a diverses ballades internacionals. Cal 
recordar que els Dansaires del Penedès viatgen cada any a un indret dife-
rent del món. D’aquesta manera, indrets tan diferents com les runes de la 
desèrtica ciutat de Petra, el pont penjat de San Francisco o el Taj Mahal 
indi han vist 12 catalans ballant sardanes. Per aquesta raó, l’autobús 
mostra algunes d’aquestes imatges amb els lemes “Vine a ballar sardanes 
amb nosaltres” i “Dansaires del Penedès viatgen amb Abelux”.

Aquestes dues iniciatives s’emmarquen en les diverses activitats que 
la colla ha organitzat en motiu dels seus 65 anys. Així per exemple, el 
passat 15 d’octubre es va celebrar un concert al Teatre Àngel Guimerà 
amb la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i el proper 11 de març seran 
la seu de la festa de Cloenda del Campionat de Catalunya de la Unió de 
Colles Sardanistes (UCS).

Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

Si nosaltres calléssim,
cridarien les pedres!!!

Les dones no oblidem a: 
Laura G.M., gaditana de 24 anys, Ceuta
Fàtima F., deixa tres fi lls petits, Madrid
M.V.R., de 38 anys, Carral (A Coruña) 

Maria Ascensión M.R., de 52 anys, Madrid
Dona de 30 anys, Marchena (Sevilla)

Dona russa de 33 anys, Roquetas de Mar (Almeria)
mortes l’any 2011, amb un total de 89,

ni a:
Natàlia P., ucraïnesa de 54 anys, Girona

Dona de 55 anys, l’Ametlla de Merola (Berguedà)
Vídua de 42 anys, Tarragona

mortes ja aquest gener, 
tot just encetat l’any nou.

Quan una dona mor a mans de la seva parella
no és una violència qualsevol generada a l’entorn 

familiar, 
sinó que és per causa d’una estructura social 

basada en la desigualtat
 i en la supremacia del patriarcat.

Maribel

SOCIETAT - SARDANES
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■ A NIVELL46 - Vad’Art (c/ St. Magí, 46, Igualada), exposició: Io 
sono l’amore (bosses artesanals), Carme (seda pintada a mà), 
Fina Domènech (bijuteria de plata i pedres naturals - col·lecció 
Àmbar), Anna Carretero (pintures a l’oli - col·lecció “Sinuós”). 
Fins al 21 de gener. Horari: dijous, divendres i dissabtes, a partir 
de les 18 h. Entrada lliure.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, Any nou, vida 
nova. Almanacs i calendaris. Fins dissabte.
■ A pastisseria Pla (av. Barcelona 22 d’Igualada), exposició de 
pintures a l’oli de Neus Brunet. Desembre 2011 i gener 2012.
■ Al Taller del Pessebre (c/ Sant Francesc 102, Capellades), expo-
sició de diorames i pessebres de Joan Escala Soteras i pessebres 
del món. Fins diumenge. 
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, escultures de 
Josep Massana. Fins al 22 de gener. 
■ Al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, fotografi es (trencaclosques): 
Guimeraes, Capital europea de la cultura 2012. Fins al 31 de 
gener.
■ A l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps d’Igualada, “Com 
viure i no morir en l’intent”, de Georgina Santiago. Del 12 de 
gener al 3 de febrer. (S’inaugura avui, a les 8 del vespre).
■ Al Punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, ex-
posició de fotografi es de Josep Salat. Del 17 de gener al 17 de 
març.
■ A la sala d’exposicions del Museu de la Pell d’Igualada i Comar-
cal de l’Anoia, El món agrari a les terres de parla catalana. Del 14 
de gener al 19 de febrer. (S’inaugura dissabte, a les 9.30 h).
■ A l’església de Capellades, exposició de pessebres. Organitza: 
Amics dels Pessebres de la parròquia de Santa Maria. Fins al 22 
de gener. Horari: festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h; feiners, de 
18 a 20 h.
■ A Vinnart Bistrot d’Igualada, “L’última donga - Una cerimò-
nia a punt de desaparèixer”, exposició de fotografi es per donar 
suport a Survival International, moviment pels drets dels pobles 
indígenes d’arreu del món. Fins al 19 de febrer.
■ A la sala Camil Riba de Sant Martí de Tous, exposició de “Roba 
i parament de llit”, a càrrec de l’Associació Amics de Sant Martí 
de Tous. Fins al 25 de febrer. Visites: dissabtes de 5 a 7 de la 
tarda. 
■ A la Taverna de Cal Font (Igualada), exposició de dibuixos i 
pintures de J. Francès Camps. Fins a fi nals de març.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt, 
mostra de pintura, fotografi a i escultura d’Isidre Escala: “Vivèn-
cies i moments”. Del 15 al 29 de gener. (S’inaugura diumenge, 
a la 1 del migdia).

En el decés de la cantaire 
Dolors Alegre Soteras

Per què Dolors, per què?
Feia només unes hores cantà-

vem, en el cor de la basílica, aquell 
himne al P. Josep Maria Vilaseca, 
com a comiat d’una celebració ex-
traordinària presidida pel nostre 
senyor bisbe i prop d’una vintena 
de sacerdots. Tot havia anat molt 
bé, els cants, la llarga cerimònia. 
Havíem començat el nou any de la 
millor manera que sabem fer-ho, 
lloant al Senyor, donant-li gràcies. 

La Coni em deia ahir a la tar-
da, “si haguessis vist amb la il·lusió 
i les ganes amb què cantava la Do-
lors, i totes i tots els cantaires. Jo 
els veia la cara i gairebé m’emoci-
onava. Tothom hi posaven el cor, 
els cinc sentits, l’ànima.” 

I al cap d’unes poques hores 
la Dolors sofria un fatal accident 
mortal, definitiu. Per què? “Tot 
havia anat tan bé fins alesho-
res...”, ens comentava el Jaume, el 
seu marit. Per què? Per què?, ens 
preguntàrem tots. Incomprensible.

I és que només amb els ulls 
de la fe podem admetre aquesta 
realitat tan punyent, tan teòrica-
ment absurda. “Déu escriu recte 
amb ratlles tortes”, hem sentit a 
dir moltes vegades, però... és que 
ni una sola fulla de l’arbre cau a 
terra sense la permissió divina.

A la nostra Dolors li agradava 
molt cantar. Tenia una veu delici-
osa. Va començar cantant amb els 
Cors Units i des del curs 2006-2007 
s’incorporà també a la nostra Coral 
de Santa Maria. N’era una de les 
solistes. Tots recordem amb quina 
sensibilitat i exquisidesa interpre-

tava una de les estrofes de “La 
mare”. Sentia el que deia, ho ha-
via interioritzat i sabia transmetre 
l’angoixa de la mare de la cançó, 
per aquell fill que es perdia; a mi 
em posava la pell de gallina cada 
vegada que la sentia cantar.

Estimava, vivia, la música, el 
cant coral; el seu interès i la seva vo-
luntat la movia a endur-se a casa les 
particel·les, per repassar i treballar 
les cançons del repertori. Excel·lent 
companya, bona amiga, puntual en 
els assaigs i fidel a la Coral.

A la Dolors li agradava també 
molt fer labors. Era una experta 
en puntes de coixí, en fer ganxet... 
I jo aquest matí, mentre escrivia 
aquestes ratlles, pensava que la 
vida és com un gran tapís. Si el mi-
rem pel darrera, només hi veurem 
un embull de fils que es creuen 
d’un costat a l’altre, de dalt a baix. 
Res sembla que tingui sentit. Però 
quan es dóna la volta al tapís i el 
contemplem pel davant, aleshores 
ens adonem que la diversitat de 
colors té una significació, una fi-

nalitat, i les llums i les ombres for-
men part meravellosa del conjunt. 

Un dia veurem el tapís de la 
història humana pel davant i ales-
hores ens adonarem, amb sorpre-
sa i alegria, que tot tenia sentit. 
Tindrem la resposta exacta a tants 
perquès que ens inquieten i ens 
desencisen. És qüestió de temps, 
de fe i d’esperança en el poder i 
en la bondat de Déu.

La Dolors comptava amb un 
ample caliu familiar: el seu fill 
Josep, els seus néts i una munió 
de parents i amics que l’apreci-
aven i que ara és doldran de la 
seva absència. També a la Coral la 
trobarem a faltar. Hi ha buits que 
costen d’omplir, i el de la Dolors 
serà, sens dubte, un d’ells. 

...
Avui, Dolors, la Coral, els can-

taires, les cantaires estem molt 
afectats, i això ens mou a barrejar 
amb els cants aquest sentiment de 
dolor, de tristesa, de desencís per 
la separació. Sabem que ho com-
prendràs.

Dolors, t’emportes un bagatge 
ple, curull. Eres una dona activa, 
responsable i decidida. Però ens 
deixes un gran llegat: la compa-
nyia del Jaume, el teu marit --una 
excel·lent persona--, que perpetu-
arà el teu record i la teva memò-
ria. Gràcies, moltes gràcies. Jaume, 
saps que estem amb tu. 

Dolors, t’ho diem de cor: T’es-
timem.

Lleonard del Rio i Campmajó
President de la Coral de Santa 

Maria d’Igualada

En el traspàs de Teresa Pujol Alemany
En la matinada del dia 6 de 

gener, després d’haver compar-
tit amb la seva gran família de fills, 
néts i besnéts la joia de l’arribada 
dels Reis, va morir a l’edat de 94 
anys la Sra. Teresa Pujol Alemany, 
vídua de l’inapreciable i sempre 
ben recordat i enyorat amic Antoni 
Castells Gelabert.

La missa exequial en sufragi de 
la seva ànima es va celebrar a l’es-
glésia parroquial de Ntra. Sra. de 
la Soledat, amb una gran afluència 
de familiars i amics que vam voler 

expressar la solidaritat amb la fa-
mília i l’estima que professàrem en 
vida a la difunta. En aquest acte 
religiós de comiat anava traves-
sant per la meva memòria, amb els 
ulls plorosos, com tu, Teresina, i els 
teus bons pares, Evarist i Josefa, 
que vivíeu durant la maltempsada 
de la guerra civil en l’hort anome-
nat del mas Capell, molt proper a 
casa nostra, ens proporcionàveu 
afecte, fruita i verdures per pal·liar 
la gana que passàvem en aquells 
temps tan difícils.

Que reposis en la pau dels jus-
tos, benvolguda Teresina, amb la 
seguretat que ja hauràs retrobat 
el teu enyorat espòs, el Ton Cas-
tells, i podràs gaudir novament 
del seu humor inesgotable durant 
tota l’eternitat.

Vull expressar el meu sentit 
condol i el de la meva família als 
fills, néts, besnéts i altres familiars 
de la Teresina.

Magí Puig Gubern

En el traspàs de Teresa Farré Roca
Es veia venir, però sempre és 

nou! Encara no va veure acabar 
el 2011. Després de 95 anys d’es-
tar entre nosaltres, la Teresa Farré 
Roca ens va dir adéu. 

Feia --casualitats de la vida-- 
39 anys, exactament, que un 30 
de desembre, com la seva mare 
--la nostra àvia--, que era l’esposa 
del “Jep de la dalla”, un pagès de 
Passanant, un poble tarragoní que 
la nostra mare deia que s’hi “passa 

anant”. Havia treballat a cal “Sa-
fillat”, una fàbrica de gènere de 
punt que deien que confeccionava 
rebeques per a les estrelles de Ho-
llywood.

S’haurà retrobat amb els seus 
pares, germans i cunyats (Josep, 
Rosa, Maria, Pepet, Lluís i Pepita) 
i també amb el seu marit Joaquim, 
o sia, els ascendents de la nostra 
estimada família Farré-Roca. Ara 
restem els vostres descendents, 

que us recordem i us trobem molt 
a faltar. Preguem per tots vosal-
tres.

Tieta, no podem oblidar les 
moltes atencions i preocupacions 
que va tenir per nosaltres, els seus 
nebots. Gràcies per tota l’estima-
ció que de vostè hem tingut. Tieta 
Teresa, reposi en pau!

Josep Elias Farré

Benvinguda, Martina!
Em dic Martina, vaig néixer el 

dia de Nadal a les 13 hores a 
l’Hospital d’Igualada. Els meus 
pares estaven molt contents i tot 
va anar molt bé, sobretot gràci-
es a l’equip mèdic encapçalat per 
la llevadora Anna Pujadó. Només 
tenim paraules de gratitud i enco-

ratjadores per la gran tasca que 
realitzen i per les moltes mostres 
d’amabilitat i simpatia que ens 
van dedicar. 

Tot i ser un dia força assenya-
lat, i amb les circumstàncies injus-
tes que s’estan produint dins del 
sector sanitari i que tothom co-

neix, és digne d’admirar les ganes 
i l’actitud que mostren persones 
com elles. Moltes gràcies per tota 
l’atenció rebuda. 

Família Lasala Lara

En la mort de Pascual 
Clavero 
Dimarts de la setmana passa-

da, al Tanatori va tenir lloc el 
religiós comiat de Pascual Clavero, 
que retornà a la casa del Pare a 
l’edat de 78 anys. 

El rector de la Sagrada Família, 
Mn. Josep Maria Mas, presidí la 
cerimònia i en l’homilia recordà al-
gunes de les actuacions del difunt. 
A més, el seu amic Florenci Oli-
va, que en els darrers mesos havia 
prestat bons ajuts a la família, de-
dicant moltes hores al malalt, va 
pronunciar unes paraules recor-
dant que havia format part de 
la JOC, de l’Agrupació Folklòrica 
Igualadina i que havia estat un 
destacat futbolista en els equips 

Olímpic i CF Igualada. O sia, que 
tot i tenir qualitats esportives, fou 
també un cultivador de les activi-
tats culturals.

Nosaltres el recordem especial-
ment dels “ballets” i de l’Escolania, 
quan encara era jovenet i formava 
part de la coral d’escolans, i per ai-
xò l’anomenàvem “Pascualín”...

Esperem que reposis en pau 
i transmetem, en nom dels teus 
amics cantors i dansaires, el nostre 
sentit condol a la teva benvolguda 
esposa Montserrat, als teus fills, 
Montserrat i David, i a la resta de 
familiars.

Josep Elias Farré

Una hostaletenca 
centenària
El dia de Sant Esteve, la Rosa 

Galzeran Codina va celebrar, 
amb la seva família, que complia 
cent anys. Quatre generacions van 
poder reunir-se per celebrar aquest 
esdeveniment que feia molts anys 
que no succeïa al poble. 

L’alcalde i la regidora de Ben-
estar Social també van voler afe-
gir-se a la festa per desitjar-li, en 
nom de l’equip de govern i de tot 
el poble, molta felicitat.

SOCIETAT - EXPOSICIONS
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A Tous, exposició de roba 
i parament de llit
El diumenge 8 de gener es va 

inaugurar, a la sala Camil Riba 
de Sant Martí de Tous, l’exposició 
“Roba i parament de llit”, que es 
podrà visitar fins al 25 de febrer, 
els dissabtes de 5 a 7 de la tarda. 

Era el temps en què les llars de 
foc eren el nucli de les cases, on les 
famílies es reunien en les llargues 
nits d’hivern i l’únic llum hi havia 
per poder fer alguna tasca més mi-
nuciosa o allunyada de les flames 
era el llum d’oli o una espelma, res 
més. 

Cal que siguem capaços de tras-
lladar-nos en aquells dies. En aquell 
context podem veure, al voltant 
del foc, la padrina pesant figues en 
el banc escó i l’avi amb el rosari als 
dits posat la família a rotllo. La ma-
re acabant d’endreçar l’amanidor i 
les noies de la família aprofitant el 
temps. Les trobaríem, sens dubte, 
amb el teler de brodar sobre els 
genolls, confeccionant-se l’aixovar 
que els calia tenir per al dia que es 
casessin. I no us penseu que eren 
noies molt grans les que feien això,  
ja des dels dotze o tretze anys tre-
ballaven pel seu dia de demà.    

Doncs amb aquesta mirada 
hem de contemplar aquesta ex-
posició. Podem dir, sense dubtar 
gaire, que fins al 1930 aquest era 
el panorama que hi havia en la 
majoria de les nostres llars.

La veritat és que, veient aques-
tes vertaderes joies fetes amb mit-
jans tan mínims, n’hi ha per treu-
re’s el barret. Brodats perfectes, 
puntes fines i complicades, calats 
de totes menes i mides, inclús tre-
ballats amb filtiré...  En fi, que són 
dignes de ser guardades en arma-
ris, ben tapades a resguard de la 

pols i les inclemències dels anys, 
per tal que els nostres néts les pu-
guin veure.

Menció a part mereix el llit de 
ferro que us podem ensenyar. Grà-
cies al bon amic Albert Vidal, que 
ha fet gecs i mànigues per restau-
rar-lo i tornar-li tot el seu esplen-
dor, podem gaudir-ne avui, tot i 
que encara li falta algun detall per 
estar completament reconstruït. 
Gràcies Albert.

El llit està vestit amb un ma-
talàs de llana, de Tous, llençol de 
sota de bri i de fil el de sobre, i 
vànova de punta. 

De mica en mica esperem po-
der tenir i guardar, com a testi-
moni del nostre passat, els records 
que tots vulgueu confiar-nos. Sa-
bem que algunes de les peces aquí 
exposades passaran a ser propietat 
dels Amics, i per tant de Tous. En-
tre tots anirem fent un fons que 
serveixi per recordar i poder estu-
diar la nostra història. Gràcies.

Associació Amics de Sant 
Martí de Tous         

Exposició fotogràfica solidària per 
ajudar a indígenes d’Etiòpia 
El local Vinnart Bistrot d’Igua-

lada va inaugurar ahir dime-
cres al vespre l’exposició “L’última 
donga - Una cerimònia a punt de 
desaparèixer” per donar suport a 
Survival International, moviment 
pels drets dels pobles indígenes 
d’arreu del món.

S’hi exhibeixen 20 imatges 
amb l’objectiu de sensibilitzar i 
alhora captar fons a través de la  
venda de les obres per a Survival 
International (www.survival.es), 
entitat que treballa per defensar 
els drets dels pobles indígenes, en-
tre ells les comunitats de la vall de 
l’Omo, afectades per la construcció 
d’una presa.

Les imatges pertanyen a un 
grup de viatgers que va visitar Eti-
òpia l’agost de 2009. Amb aquesta 
iniciativa solidària i diferent vo-
len ajudar els indígenes de la vall 
que els van rebre durant la seva 
estada. Les fotografies escollides 

representen una cerimònia ances-
tral del poble Surma i han estat 
tractades per accentuar la riquesa 
visual de les escenes. La impressió 
realitzada per Grecaridea (www.
grecaridea.com) és en qualitat fine 
art giclée sobre llenços de cotó i el 
muntatge sobre bastidors de fusta 
i sobre cartró ploma de 30x30 i 
30x40 cm.

La vall de l’Omo és la llar de 
vuit pobles la població dels quals 

ascendeix a més de 200.000 per-
sones. Viuen en un paratge espec-
tacular i únic al llarg del riu que 
el travessa, del qual depenen per 
subsistir.

Des de 2006, una empresa itali-
ana està construint Gibe III, la ma-
jor presa del país, que un cop fina-
litzada tindrà com a conseqüència 
el bloqueig de 760 km de riu, des 
de les terres altes d’Etiòpia fins al 
llac Turkana, a Kenia, provocant 
la inevitable desertització, fam, 
migració i conflictes que afectaran 
a més de 100.000 indígenes.

Les tribus de l’Omo no han es-
tat convenientment informades 
del projecte i de les seves conse-
qüències, que podrien desembocar 
en la seva desaparició.

L’exposició romandrà oberta al 
públic fins al 19 de febrer.

Més informació: http://www.
stopgibe3.org/  - http://www.survi-
val.es/indigenas/valledelomo/ 

“Vivències i moments” 
d’Isidre Escala, a la Sala 
Municipal d’Exposicions 
de la Pobla 
La Sala Municipal d’Exposicions 

de la Pobla de Claramunt serà 
l’espai on a partir del diumenge 
15 de gener es podrà veure una 
mostra de les creacions d’Isidre 
Escala i Soteras. La inauguració 
tindrà lloc a la 1 del migdia. Amb 
el títol de “Vivències i moments”, 
la col·lecció es podrà visitar fins al 
diumenge 29 de gener.

En aquesta mostra, Isidre Es-
cala combina pintura, fotografia i 
escultura. Tal com ell mateix expli-

ca en la presentació del programa 
de mà, en aquesta exposició hi són 
presents “les persones, la natura, 
la música, la terra, l’art, la vida i la 
mort, que he volgut representar a 
la meva manera”. 

“Vivències i moments” es po-
drà visitar de dilluns a dissabte, 
de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 
del vespre, i el diumenge, de les 
12 a les 2 del migdia. La mostra 
l’organitza la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament.

Fotografies de Josep Salat 
a la Biblioteca Central
Del 17 de gener al 17 de març 

es podrà visitar, al Punt dels 
lectors de la Biblioteca Central 
d’Igualada, una exposició de foto-
grafies de Josep Salat.

La mostra ofereix unes mirades 
singulars i molt personals a llocs 
i gent d’altres cultures i països, 
entre els quals l’Índia, Turquia i 
Mèxic.

Al Museu de la Pell, “El 
món agrari a les terres de 
parla catalana”
La sala d’exposicions del Museu 

de la Pell d’Igualada i Comar-
cal de l’Anoia acollirà, del 14 de 
gener al 19 de febrer, la mostra 
“El món agrari a les terres de parla 
catalana”, que organitzen el Cen-
tre d’Estudis Comarcals d’Iguala-
da (CECI), el Consell Comarcal de 
l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada.

Es tracta d’un projecte impul-
sat per la Coordinadora de Cen-
tres d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC), l’Institut Ramon Munta-
ner i la Fundació del Món Rural, 
que pretén facilitar a la societat 
un coneixement històric del sector 
agrari des de finals del segle XIX. 
En fer la visita es podran consultar 
les més de 3.000 fotografies de 
què consta el banc d’imatges.

La inauguració de la mostra 
tindrà lloc dissabte a les 9.30 h i 
comptarà amb les intervencions 
de Josep Miserachs, 1r tinent d’al-
calde d’entorn i Promoció cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada; Àngel 

Soteras, del Consell Comarcal de 
l’Anoia; Gemma Estrada, directora 
del CECI, i Josep Santesmases, pre-
sident de la CCEPC i vicepresident 
segon de l’IRMU

A Carme, exposició de treballs del taller 
de pintura 
Diumenge passat, al migdia, es 

va fer la presentació dels tre-
balls realitzats per la gent gran 
de Carme, al llarg de tot l’any, al 
taller de pintura.

Els visitants a aquesta expo-
sició van poder contemplar una 
representació de les pintures rea-
litzades amb un ventall ampli de 
temes (racons del poble, temes 
lliures, bodegons, etc.), tots amb 
una qualitat encomiable tenint en 
compte que els participants al ta-
ller són persones aficionades.

A més de les pintures també es 
van poder veure diferents manuali-
tats, decorades i pintades (figures, 
plates, etc.), totes també desenvo-
lupades dintre d’aquest taller.

Comentant les obres amb les 
diferents autores, totes tenien un 

denominador comú: l’afició, l’inte-
rès i l’alegria amb què varen fer el 
seus treballs.

La professora del taller, na Pi-
lar, va dirigir unes paraules als as-
sistents, remarcant l’interès que 
tenen les seves alumnes en aquest 
taller i l’evolució positiva que ca-
da una d’elles ha fet en les seves 
obres. Finalment va donar les grà-
cies a l’ajuntament per la seva col-

laboració, així com també a tot 
els assistents pel seu interès en els 
treballs exposats.

El regidor de festes i l’alcalde 
van tancar l’acte adreçant unes pa-
raules de suport a tots els alumnes, 
per l’interès demostrat en el taller 
i perquè segueixin amb l’actitud 
que han demostrat fins ara. Final-
ment es va servir un petit refrigeri 
per a tots els visitants.
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Veterans del Club Excursionista Uecanoia

Caminada des de Santa Coloma de 
Queralt

Resultats dels equips de 
l’Igualada Hoquei Club
● HOQUEI PATINS ● 

Juvenil B: Igualada HC 2 – 
Tordera 3.

Aleví A: CP Voltregà 0 – Igua-
lada HC 8.

Infantil: CP Vic A 5 – Igualada 
HC 5.

Júnior: CP  Tordera 3 – Iguala-
da HC 0.

OK Lliga femení: Sant Cugat 1 
– Fontanellas y Martí IHC 3.

OK Lliga: CP Voltregà 3 – Igua-
lada HC 4.

Des del Club igualadí, es vol 
recordar que el proper partit del 
primer equip a Les Comes serà 
dissabte i no diumenge com es-
tava previst. Així dissabte visitarà 
la pista igualadina el CE Moritz 
Vendrell. Dimecres l’equip es des-
plaça a França per disputar els pri-
mers partits de la Copa CERS.

Intens final i inici d’any 
de l’Al-Pi-nimse Club

Aquest final del 2011 i princi-
pis del 2012 ha estat d’allò més 

intens per l’Al-Pi-nisme. Sortida 
per les Fonts de la Conca, Classe de 
Bike- Trial, BTT i costellada al Castell 
de Queralt, Sopar de Final d’any, 
Pujada al Matagalls, i admissió de 
l’entitat com a membre de la FEEC 
són motius d’alegria més que sufi-
cients per poder escriure unes rat-
lles. Ja ho diuen que explicar moltes 
coses amb poques paraules no és 
pas trivial, però bé ho haurem d’in-
tentar. Som-hi!

Passat l’equador del darrer més 
de l’any vam realitzar una sortida 
per descobrir i redescobrir algunes 
de les moltes fonts presents a la 
Conca d’Òdena. I és que només en 
la zona compresa entre els nuclis de 
Vilanova del Camí en vam trobar un 
total d’onze. Algunes rajaven amb 
força, com la de Can Bernades, la 
del Cargol o la de la Noia. D’altres 
com la de Zuzet, la del Garrimbes 
o la del Bufó es trobaven engolides 
per la vegetació, i fins i tot altres 
restaven totalment seques. Però to-
tes elles són testimonis d’una histò-
ria i ús del territori, i en definitiva 
constitueixen un patrimoni cultural 
de gran valor que tristament corre 
un gran risc de caure en l’oblit i 
desaparèixer. 

En dies posteriors en lloc de ca-
minar varem pujar sobre la bicicle-
ta. Per començar vam tenir l’opor-
tunitat d’aprendre a ser una mica 
més hàbils sobre les dues rodes, 
gràcies a una classe de Bike-Trial, un 
desconegut però interessant esport, 
alhora que útil per a tots els amants 
de la BTT. Escales, pedres, tubs, girs 
impossibles, van ser els obstacles 
que vam haver de sortejar. En la 
següent sortida, ara ja asseguts so-
bre el seient de la BTT, vam pedalar 
fins al Castell de Queralt, on, des-
prés de superar algunes rampes exi-
gents, arribàvem preparats coure’ns 
un suculent dinar. La tornada per 
Bellprat, Tous, i Coll de Guix feia 
que entréssim a Igualada amb les 
darreres llums del dia, aprofitant al 
màxim la jornada.

I amb tanta activitat no ens 
n’havíem adonat però al 2012 ja 
pocs dies li quedaven i això és sinò-
nim del tradicional sopar del final 
de l’any Al-Pi-nista. No podia anar 
millor. Plegats vam riure i gaudir de 
les diferents activitats i sorpreses, 

mentre revivíem en un ambient im-
millorable les prop de quaranta ac-
tivitats realitzades al llarg de l’any. 
Un dia per emmarcar reflex d’un 
any per recordar. Un agraïment a 
tots els que ho heu fet possible.

Es podria pensar que el parà-
graf anterior és una fal·làcia, que és 
el típic que s’escriu per quedar bé, 
però podeu estar segurs que no és 
pas així. El 2011 ha estat un any en 
que hem fet moltes activitats, molt 
diverses i innovadores, amb més 
gent i amb molta il·lusió, i en que 
hem aconseguit una fita important. 
L’Al-Pi-nisme Club Esportiu ja forma 
part de la FEEC (Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya), que 
aglutina la major part de les enti-
tats excursionistes del país. És un 
pas molt important ja que gràcies 
a l’entrada a la FEEC tots els socis i 
sòcies que ho desitgin ja poden ob-
tenir la llicència federativa a través 
de la nostra entitat. 

Com podeu suposar, amb tanta 
energia acumulada, aquest 2012 
no ens quedarem pas aturats. De 
moment ja han començat les ac-
tivitats amb una bonica pujada al 
Matagalls pel desconegut camí de 
Viladrau i amb retorn per Sant Se-
gimon. Els bonics paisatges i les àm-
plies i nítides panoràmiques que 
vam poder contemplar des del cim 
ens van permetre saborejar la ca-
minada i començar amb bon peu el 
nou any. 

Esperem en aquest any que 
s’enceta poder seguir fent realitat 
la conjunció entre jovent, esports 
en la natura, país, cultura i diversió, 
i esperem poder seguir compartint-
ho amb tots vosaltres. I recordeu-
ho, l’Al-Pi-nisme som una entitat 
oberta i acollidora on tothom es 
benvingut. Per a més informació 
www.alpinisme.cat.

Al-Pi-
nisme i 
X-Avi tot 
muntanya 
lliuren la 
panera de 
Nadal

Com ja és tradicional de cada 
final d’any, l’Al-Pi-nisme Club Espor-
tiu organitza la rifa d’una panera 
per tal de recaptar fons per al fun-
cionament de l’entitat i per brindar 
la possibilitat a tothom qui ho de-
sitgi de poder participar en un dolç 
sorteig. La butlleta guanyadora és 
la coincident amb les tres darreres 
xifres de la grossa de Nadal, sent 
enguany la butlleta 268, la qual 
estava en possessió de la família 
Casas-Marimón. 

● EXCURSIONISME ● 
El sector NE de la Conca de 

Barberà, forma una petita regió o 
subcomarca amb característiques 
pròpies que gira entorn de la vila de 
Santa Coloma de Queralt. És el sec-
tor on coincideixen les comarques 
d’Anoia, Alt Penedès i la Segarra. 
És curiós que durant uns anys (entre 
el 1937 i 1939) el nom històric de la 
vila fou Segarra del Gaià.

El terreny l’ocupa principal-
ment l’agricultura de secà, sobre-
tot el conreu de cereals, i amb el 
record d’una anterior caminada 
per aquestes contrades fa cosa 
d’any i mig, esperàvem trobar-nos 
un paisatge de turons farcits de 
parades de sembradura, allà on 
el terreny ho permet, amb camins 
carreters amb marges als costats 
amb una certa monotonia d’un 
paisatge llis, però ara ja verd. 
Doncs no!. Els coordinadors de la 
caminada ens havien preparat un 
molt bonic circuit basat fonamen-
talment per una cursa de munta-
nya i caminada popular que varen 
organitzar fa uns set mesos el Club 
Atlètic de Santa Coloma de Que-
ralt, plena de tota mena de ca-
mins, pistes, corriols, senderons... 
amb continues pujades i baixades, 
i on la major part de la ruta trans-
corre per dins de bosc, a resguard 
del fred que feia el dijous passat 
29 de desembre (darrera sortida 
de l’any) en que encetarem les pri-
meres glaçades amb els camins ja 
un pèl emblanquinats.

La sortida la fem des del ce-
mentiri de la vila, on deixem els 
cotxes en l’ampli aparcament. A 
primera hora matinal encara do-

minen les boires i ben aviat pas-
sem a tocar del Mas d’en Briàs, 
que altívol destaca dalt del turó, 
emergent com si es tractés d’una 
pel·lícula fantasmagòrica. Passem 
per la zona de la serra dels Mer-
cadells i assolim l’altitud màxima 
de la matinal: 826 metres. Seguim 
tot fent giragonses pels plans del 
Vidu, i esmorzem en un recer dins 
del bosc a resguard de l’aire, ja 
que el sol encara no ens acompa-
nya.

Poc després de creuar la carre-
tera B-220 (de Santa Coloma a les 
quatre carreteres), passem pel cos-
tar del poc que en resta del mas 
Montuny i amb algun serpenteig 
més i creuant el riu Gaià per una 
passera, arribem a Sant Gallard pel 
camí del Molí Vell, on en un petit 
tram de traçat antic encara es pot 
veure el ferm empedrat.

El nucli de Sant Gallard és un 
agregat de les Piles, que es formà 
a l’edat mitjana al redós d’un cas-
tell, del que no hi ha restes iden-
tificables tot i que una de les cases 

del poble es coneix com el castell. 
Hi ha alguna casa restaurada o re-
habilitada, una d’elles conserva un 
adovellat amb un escut nobiliari. 
Al davant de l’esglesiola, dedicada 
a sant Josep i a la Mare de Déu de 
la Llet, d’origen romànic però que 
no té rastre de la primitiva capella 
romànica, hi ha la casa pairal de la 
família materna d’Antoni Gaudí 
(Cal Cornet).

Quan el rellotge del campanar 
de l’església toca les dotze, en-
trem a Santa Coloma pel Santuari 
de Santa Maria de Bell-lloc, mo-
nument històric-artístic conegut 
popularment com “El Convent”, 
on destaca la seva portalada que 
és un bonic exemple de l’escultura 
romànica.

Resum de la matinal: Partici-
pants, 29. Distància recorreguda, 
14 km. Desnivell acumulat, 402 
m. Temps net de marxa, 3 h. 30 
minuts. Coordinadors, Ramon 
Guinart, Rosa M. Orpinell i Manel 
Pons.

Text i foto: Joan Mollà

Aturada a Sant Gallard.

Campionat TimComarca 2012

Cursa de Reis
● SLOT ● 

Un any més el Tim Comarca ha 
estat el club que enceta la tempo-
rada de slot en pista a 1/24 amb la 
ja tradicional Cursa de Reis, que va 
per la seva tercera edició. Disputa-
da sobre els espectaculars vehicles 
de sport-prototips dels anys sei-
xanta/setanta, va aplegar 28 pi-
lots, que van canviar el tortell de 
reis pel comandament.

A destacar també que els nois 
del Tim Comarca han aprofitat les 
vacances nadalenques per fer al-
gunes reformes, com ara les fonts 
d’alimentació de la pista, que 
s’han situat a un lloc d’accés més 
còmode per als pilots; s’han mun-
tat nous monitors de TV, de mane-
ra que es pot seguir la classificació 
de la cursa en temps real des de 
qualsevol racó del local; s’ha subs-
tituït parcialment l’enllumenat de 
tubs fluorescents per focus i s’ha 
instal·lat un comandament a dis-
tància per a facilitar el control de 
la competició al director de cursa.

Abans de començar la compe-
tició es va aprofitar per lliurar els 
trofeus als sis primers classificats de 
la temporada 2011 i una placa de 
record per a tots els participants. 
També, com ja és tradicional, el 
campió va descobrir La Fusta dels 
Campions, una placa de fusta que 
porta gravats els noms de tots els 

campions, honor que ha corres-
post al jove pilot de l’Hospitalet 
de Llobregat Albert Ortega.

Després dels premis, la gran 
foto de família i les imprescindi-
bles verificacions tècniques va co-
mençar la mànega cronometrada, 
que tots els pilots van haver de fer 
abillats amb un turbant de patge. 
La “graella” de sortida va quedar 
com en les darreres curses de l’any 
passat, amb els “Albertos” (Solé i 
Ortega) al capdavant, seguits de 
l’igualadí Daniel Bisbal i el pilot de 
St. Sadurní d’Anoia Víctor Garcia.

La competició es va configurar 
en 4 curses de set pilots. Destacar 
la presència d’alguns pilots que 
debutaven a la pista del Tim, com 
el local Joan Tapiolas o l’egarenc 
Jordi Ortín, ambdós pilotant un 
Ford GT40. La graella va resultar 
molt variada i amb reproduccions 
de cotxes mítics com el ja esmen-
tat, els Porsche 917, Lola T-70, Fer-
rari 330 P4 o Matra 650S. Entre els 
cotxes més bonics i originals so-

bresortia el Ferrari 512M del pilot 
de Premià de Mar, Josep Sánchez-
Carralero, o el 312P de l’igualadí 
Ricard Latorre.

La cursa va tenir unes quan-
tes lluites molt tancades, amb 
més d’un empat a voltes que es 
va decantar a favor d’un pilot o 
l’altre per uns pocs centímetres 
de diferència. El resultat final va 
ser gairebé calcat al de la mànega 
cronometrada, i força semblant al 
de les darreres curses de la tem-
porada anterior. Així, com si fos 
un duel Nadal-Federer, l’Albert 
Ortega va començar defensant 
el seu títol amb el McLaren M6B 
imposant-se al seu rival tradicio-
nal, l’anoienc Albert Solé, amb un 
Matra 650S. Tercer per sorpresa es 
va colar en Daniel Bisbal amb un 
Porsche 908/1 que va superar al 
Víctor Garcia, amb un altre Matra. 
Cinquè també amb un Matra l’An-
tonio Ortega, pare del guanyador, 
que li va treure una volta d’avan-
tatge al local Àlex Segura amb un 
908/1.

Amb aquesta cursa arrenca la 
temporada 2012, que seguirà el 
proper divendres 20 de gener amb 
una cursa de Divisió I, els clàssics 
dels anys cinquanta. Serà a la pista 
de fusta de Cric-Crac a partir de les 
vuit del vespre.

TimCo
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El CPP Igualada ja ha 
començat les competicions
● TENNIS TAULA ● 

Plàcida victòria
1a territorial: CPP Igualada 6 

- CTT L’Hospitalet 0
El CPP Igualada CTAI va tornar 

el cap de setmana passat a la com-
petició després de les vacances de 
Nadal. L’equip de 1a territorial del 
club igualadí va tenir una tornada 
ben plàcida. El conjunt de l’Anoia 
va superar el primer partit de l’any 
i també de la segona volta der-
rotant per 6-0 a l’Hospitalet a Les 
Comes amb suma facilitat.

El partit no va tenir color i els 
igualadins van dominar del primer 
a l’últim punt que es va disputar. 
Inicialment, Joan Moriana i Albert 
Kenji Matsuoka van guanyar els 
seus respectius partits davant 
d’Eduard Solsona i Marc Cerezo 
per 3-0. Seguidament, Jaume Ga-
misans va imposar-se per 3-1 a Gui-
llermo Escartín, que va aconseguir 
l’únic joc que va fer el conjunt del 
Barcelonès en el partit.

La segona ronda d’individuals 
va seguir amb la mateixa tònica 
que la primera. Albert Kenji Mat-
suoka va derrotar Eduard Solsona 
per 3-0, Joan Moriana aconseguia 
el mateix resultat davant de Gui-
llermo Escartín i, finalment, Jaume 
Gamisans va tancar el marcador 
guanyant també per 3-0 a Marc 
Cerezo.

S’escapa una 
important victòria

2a A territorial: CPP Igualada 3 
- CTT JM Palés 4

El que li va succeir a l’equip de 
2a A territorial del CPP Igualada 
CTAI diumenge passat a Les Comes 
sembla impossible. El conjunt igua-
ladí dominava per 3-0 el partit que 
l’enfrontava al CTT JM Palés però, 
contra tot pronòstic, el conjunt 
barceloní va ser capaç de capgirar 
el partit i culminar una remuntada 
èpica que el va portar a guanyar 
per 3-4.

En els dos primers punts del 
partit, l’afició de Les Comes va 
veure dos esperats retorns. En pri-
mera instància, Francesc Masip, va 
reprendre la competició després 
de la seva lesió guanyant per un 
ajustadíssim 3-2 a Xavi Caba, con-
tra qui havia començat perdent 

els dos primers jocs. A continu-
ació, Gerard Fuentes va debutar 
aquesta temporada un cop recu-
perat de la lesió que l’ha tingut 
apartat de les pistes durant molts 
mesos. El palista igualadí va tornar 
amb victòria, també per 3-2, da-
vant d’Emili Mamblona. El partit 
va adquirir un fort color igualadí 
quan, a la següent partida, Matías 
Blanco també es va imposar per un 
ajustadíssim 3-2 a Àlex Martínez.

La sort, però, es va acabar de 
sobte pels igualadins i va comen-
çar la llarga remuntada del con-
junt visitant. Primerament, Xavi 
Caba va superar per 0-3 a Gerard 
Fuentes. A continuació, Àlex 
Martínez va derrotar per 1-3 a 
Francesc Masip. Tot seguit va arri-
bar l’empat; malgrat que sembla-
va que Matías Blanco ho podria 
evitar, Emili Mamblona va acabar 
guanyant-lo per 2-3. Així doncs, el 
partit va desembocar als dobles. 
Allà, la parella barcelonina Caba-
Mamblona va superar per 1-3 a 
la local Masip-Blanco, culminant 
així una remuntada que sembla 
un guió de ficció. La derrota, a 
més, va ser especialment dolorosa 
ja que el CTT JM Palés és un rival 
directe a la classificació que, amb 
aquest resultat, empata al conjunt 
de l’Anoia.

Segona fase de l’Open 
Barcelona absolut per 
als palistes igualadins

La primera competició dels pa-
listes del CPP Igualada CTAI des-
prés de les festes va ser la segona 
fase de l’Open Barcelona absolut, 
en la qual van participar-hi Daniel 
Luco i Joan Masip.

Daniel Luco no va poder su-
perar la fase de grups. El palista 
igualadí va veure’s relegat a la ter-
cera posició del seu grup per un 
triple empat després d’aconseguir 
una victòria i dues derrotes.

També va acabar amb un triple 
empat el grup on es trobava Joan 
Masip. En aquesta ocasió, però, 
el jove igualadí va ser segon de 
grup, fet que li va donar accés a 
la ronda prèvia al quadre final. 
Allà, Joan Masip es va creuar amb 
Francesc Castells (El Ciervo), contra 
qui va perdre per 1-3 en un partit 
molt lluït.

3a Provincial G2: 
CTT Sant Quirze 2 - CTT La Torre de Claramunt 4

Bon inici de la segona volta
● TENNIS TAULA ● 

Important victòria l’aconsegui-
da pel CTT La Torre de Claramunt 
en el seu primer desplaçament de 
l’any.

Va iniciar l’encontre Víctor Mo-
rillas contra el local Isaac Moraño 
en un partit sense història, donada 
la superioritat demostrada pel de 
la Torre, que va resoldre el mateix 
per un contundent 3-0. 

En el segon partit el millor ju-
gador local Sergi Otero es va im-

posar a Antonio Tendero per 3-
0, igualant l’encontre, malgrat la 
resistència de l’Antonio en els dos 
últims jocs.

En el tercer partit, David Sa-
la posava de nou per davant a la 
Torre en derrotar a Víctor Perez 
per 3-0. 

En el partit més vistós i dispu-
tat de l’encontre, Víctor Morillas 
s’avançava en el primer joc per 11-
8 al local Sergi Otero, però no el 
va acompanyar la sort en els tres 

restants jocs en els quals va per-
dre per ajustats 11-13, 9-11 i 11-13 
malgrat tenir en tot moment la 
iniciativa del joc i que igualaven 
de nou l’encontre 2-2.

En els dos restants punts no 
va haver-hi color i es van decantar 
pels de la Torre per 3-0 i 3-1 dei-
xant l’encontre resolt per l’ante-
riorment indicat 4-2 i que col·loca 
a CTT la Torre de Claramunt tercer 
en la classificació amb dos partits 
menys que els primers classificats.

2a Provincial A: CTT Vilanova 0 – CTT Badalona A 6

Primera jornada sense puntuar
● TENNIS TAULA ● 

Ni un sol punt es va poder ano-
tar l’equip vilanoví davant el se-
gon classificat que es va presentar 
a Vilanova amb un potent equip 
que va desplegar un joc molt sòlid; 
tot i les ganes dels locals els palis-

tes no van estar fins en el seu joc 
ja que de contra, haguessin pogut 
anotar dos parcials que van acabar 
amb un 2 a 3 favorable als visi-
tants, sobretot Diego Naranjo que 
va remuntar un marcador advers 
de 0-2 i amb un 10-8 al seu favor 

en l’últim parcial, acabaria cedint 
per 10-12 al seu oponent.

Van jugar pel CTT Vilanova: 
Jaume Felip, Manuel Suero i Diego 
Naranjo.

L’equip igualadí suma la primera 
victòria a la Lliga Catalana
● ESQUAIX ● 

La Lliga Catalana segueix su-
mant jornades i en l’última ronda 
del 2011, l’equip de l’Esquaix Igua-
lada que estrena el patrocini amb 
la marca Subaru, va sumar la seva 
primera victòria. 

L’equip igualadí té efectius per 
pujar de categoria, però cap dels 
teòrics titulars han jugat tots junts 
en una mateixa jornada. Aquest 
fet ha restat potencial als iguala-
dins que en aquests moments es 
troben classificats en segona posi-
ció de grup.

La victòria igualadina es va fo-
namentar en els punts sumats pel 
Bernat Jaume 3-0 davant Alex Cor-
beró, David Martínez 3-0 davant 
Pol Marín i F.X. Torelló 3-1 enfront 
Patrícia Piñol. Lluís Fernández 
que es troba en un moment molt 
dolç de forma, res va poder fer i 
va caure davant Sergi Cortijo per 
disputat 3-1. 

El Subaru de veterans 
cau amb honor

Per altra banda l’equip de ve-
terans, tot i fer un bon partit, va 

caure 2-1 davant el actuals sub-
campions de la lliga, l’Estival Park 
de La Pineda-Vilaseca.

El punt igualadí el va sumar el 
Lluís Fernández en un gran partit 
contra Alex Colleoni; l’equip se-
gueix en la zona mitja de la taula 
ja que han sumat en tots els par-
tits.

Els parcials van ser els següents: 
Theo Rivero 3 - Toni Valldaura 0. 
Alex Colleoni 0 - Lluís Fernández 3. 
Ramon Marzo 3 - Joan Llorach 0.

Un centenar de palistes al “Social de 
Nadal” d’Esquaix Igualada
● PÀDEL ● 

El campionat social de pàdel 
va finalitzar de forma multitudinà-
ria el passat dia 29 de desembre a 
l’Esquaix Igualada. L’ambient tot i 
les festes, va ser fantàstic i la parti-
cipació va ser notable amb gairebé 
100 participants.

El social per Nadal tal i com 
s’ha denominat, complia la prime-
ra edició i es tractava bàsicament 
d’un campionat tancat a tots els 
socis de l’entitat igualadina. 

Clara Escudé - Alba Sanou, 
John Lopez - Albert Homs es van 
proclamar campions i Teresa Ta-
sies amb Magda Ribé i Joan Solé 
- David Sanuy ho van ser de 2a.

Al marge dels campions es-
mentats, no podem deixar passar 
per alt els subcampions que ha es-
tat a 1a l’Anna Claramunt i la Pili 
Pineda i Isidre Marimon fent pare-

lla amb el Joan Llorca. A segona, 
molta igualtat i subcampionat pel 

Xavi Berzosa - Ramon Reyes i Rosa 
Sanuy - Georgina Carrer. 

VII Obert d’escacs d’Igualada i l’Anoia
● ESCACS ● 

El proper dia 28 de gener 
començarà el Torneig d’Escacs 
d’Igualada i la Comarca, torneig 
obert a jugadors Federats i que es 
disputa a 8 rondes cada dissabte a 
partir de les 16.30 h.

Es poden fer les inscripcions al 
telèfon 93-806.81.01 o mitjançant 
l’adreça de correu electrònic del 
club Escacs Igualada escacsiguala-
da@yahoo.es

Podeu veure tota la resta de la 
informació del torneig al web del 

Club  Escacs Igualada: https://sites.
google.com/site/escacsigualada/

També es disputarà un torneig 
de promoció adreçat a jugadors no 
federats de totes les edats, també 
podeu fer la inscripció al mateix 
telèfon i adreça de correu.

HABITATGES 
CERVERA S.L.

Pressupostos sense compromís

Reformes en general
Banys, cuines, ascensors, tancaments P.V.C...

C/ Vallbona de les Monges, 9 - 25200 Cervera
Tels. 973 53 02 51 - 637 53 63 15

ricardcons@hotmail.com - habitatgescervera@hotmail.es
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Granadero i Moreno 
s’imposen en la 13a Sant 
Silvestre de Vilanova

● ATLETISME ● 
Jose Maria Granadero, amb un 

temps de 14’52, i Noemí Moreno, 
amb 18’44 van ser els guanyadors 
absoluts de la 13a edició de la Cur-
sa de Sant Silvestre de Vilanova 
del Camí. Albert Moreno del RR 
Running fou segon amb un temps 
de 15’01, seguit de Joan Rosich 
Llorach de UEC Anoia que aturà el 
crono a 15’57. En noies la segona 
classificada fou Sheila Avilés i la 
tercera Paquita Pérez amb 19’06. 
Com ja ve essent tradicional, els 
guanyadors reberen paneres i lots 
de Nadal gentilesa dels comerços 
patrocinadors.

La Sant Silvestre vilanovina 
comptà, un any més, amb un es-
pectacular rècord de participants. 
Cinc cents corredors van ser els 
que van prendre la sortida, que 
es va haver de retardar quinze mi-
nuts per poder cobrir les inscripci-
ons de darrera hora. 

En la cursa de 2.250 metres, 
en la categoria infantil masculí, el 
primer pòdium va ser per a Marcel 
Abad del CAI, que fou 3r de la 
general infantil amb un crono de 
8’37; el 2n lloc per a Víctor Ló-
pez, i el 3r per a Francesc Taulats 
del Cornellà At. En Infantil femení 
la 1a va ser Àngela Moro de l’At. 
Abrera; la 2a Aida Calleja d’AC 
Igualada, i la 3a Anna Coloma de 
l’Esportiu Penedès. En aleví mas-
culí, el primer va ser Àlex Salas 
del Cornellà, que fou el guanya-
dor absolut de la prova de 2.250 
metres amb un crono excel·lent 
de 8’00 At.; el 2n, Héctor Ramos 
del CAI, i el 3r, Nil Felip del Tennis 
Montbui. En aleví femení, la 1a 
va ser Paula Blasco del CAI, la 2a 
absoluta de la prova infantil amb 
un brillant registre de 8’18; la 2a 
Noelia Serrano de JB, i la 3a Al-
ba González del CAI. En benjamí 
masculí el 1r fou Dídac Taulats, del 
Cornellà At.; el 2n Àlex Garcia i el 
3r Oriol Vives, del CAI. Benjamí fe-
mení: 1a Marcel·la Solé del CAI, 2a 
Júlia Solé del CAI, 3a Berta López. 

En la cursa de 5.000 m, els pò-
diums per categories foren en ca-
det masculí: 1r Jaume Morín del 
CAI, seguit de Rafael Hompanera i 
de Bernat Azcona, tots dos del CA 

Igualada. Cadet femení: 1a Marina 
Agut del CAI, seguida de Diana 
González del CAI i de Xènia Martín 
del CH Vilanova. En júnior/juvenil 
masculí: 1r Sergi Carrero del CAI, 
2n Jordi Colomé de l’E. Penedès 
i 3r Marc Arrabal. Júnior/juvenil 
demení: Marta Botsora de l’AA 
Catalunya fou primera, seguida 
d’Alba Cebrià del CAI i de Marina 
Salanova Oliva del CB Igualada. 
Promesa/sènior masculí: 1r David 
Uroz Segura d’UEC Anoia, 2n Josep 
M Calafell d’UEC Anoia i 3r Juan 
Ramón Marmolejo d’UE Barberà. 
Promesa/sènior femení: 1a Marta 
Noguera d’UA Lleida, 2a Aida Solà 
del CAI i 3a Alba Alemany de l’At. 
Vilafranca. Veterans A masculí: 1r 
Bernat Planas del CA Igualada, 2n 
Fèlix Duran del Martorell, 3r Xavier 
Torner. Veterans A femení: 1a Ma 
Carmen Molina del Can Mercader, 
2a Esmeralda Zaragoza, 3a Mòni-
ca Maña. Veterans B masculí: 1r 
Antonio Hernández, 2n Toni Jorba 
del CAI, 3r Salvador Pérez del CAI. 
Veteranes B femení: 1a Pilar Mu-
llerat, 2a Florentina Sánchez del 
Martorell. 3a Magdalena Saltó de 
Correkilòmetres. 4a Beatriu Pi.

Un any més el premi per als 
més veterans fou per a Ernest 
Compte i Magdalena Saltó.

Passaven uns minuts de les set 
de la tarda quan es procedí a l’en-
trega de trofeus de mans de les 
autoritats locals. Hi foren presents 
Camilo Grados, regidor d’Esports; 
Antonio Sánchez, regidor d’Urba-
nisme; Francisco Palacios, regidor 
de Promoció econòmica; Josep Ma 
Ortiz, regidor de Medi Ambient; 
Jordi Barón, regidor per CiU, així 
com Marc Guarro, delegat d’Un-
nim banc, i Carlos Fernández, pa-
trocinador del premi del guanya-
dor.

El Servei d’Esports Munici-
pal destaca un any més el suport 
de l’equip humà del Club Atlètic 
Igualada així com la col·laboració 
de mig centenar de voluntaris que 
ajuden a fer-la possible. En des-
taca també el patronini d’Unnim 
Caixa, de Diputació de Barcelona, 
Cristaleria Carlos, Obras Algar, 
Forn Roig, Tea3 Sport i Gràfiques 
Vilanova.

Campionat Català Sub-20 indoor: Els 
atletes del CAI, quarts
● ATLETISME ● 

Els joves atletes de l’equip 
masculí Sub-20 del CAI, van pro-
tagonitzar una magnífica actuació 
global diumenge passat al matí, al 
Campionat de Catalunya Sub-20 
indoor, que es va dur a terme a la 
pista coberta catalana de Sabadell.

Els atletes del CAI foren 4ts 
amb 90,5 punts, en la competició 
guanyada per l’AA Catalunya, se-
guits del FC Barcelona, i en 3r lloc 
l’ISS L’Hospitalet amb 118 punts. 
Seguiren als anoiencs els atletes 
del Cornellà At., 5ns amb 87 punts, 
l’Avinent Manresa, la JA Sabadell i 
el Lleida UA, 8ns amb 71 punts, i 
fins a 12 equips participants.

Individualment van sobresor-
tir el triomf de Marc Sánchez en 
el salt d’alçada, amb 1,93 m, el 
2n lloc de Jan Roca en el salt de 
llargada amb 5,97 m (marca perso-
nal), i el 3r lloc de Jordi Yoshinori 
Matsuoka en triple salt amb 13,24 
m, i el 3r lloc ex aequo de Santi 
Ramos en els 60 m tanques amb 
8”90.

Altres destacades actuacions 
dels anoiencs eren les de Jaume 
Marín, 4t en els 1.500 m llisos, amb 
marca personal de 4’18”11, i de 
Ferran Pau, 5è en els 800 m llisos 
amb 2’03”57, mentre que eren si-
sens Adrià Foix en els 60 m llisos, 
amb 7”59, i Adrià Juárez en el salt 
de perxa, amb 3,20 m.

Albert Hernández era 8è en 
400 m llisos amb 53”21, i eren no-

vens Albert Rovira en els 200 m 
llisos amb 24”58, i Robert Pau en 
el llançament del pes, amb 9,49 m.

Sergi Carrero era 10è en 3.000 
m. llisos, amb 9’51”74, i eren 12ns 
els components del relleu del CAI 
de 4 x 200 m, format per Albert 
Hernández, Adrià Foix, Albert Ro-
vira i Jordi Yoshinori Matsuoka, 
amb 1’43”18.

Cal ressaltar l’esforç de tots 
ells, que va possibilitar aquesta 
magnífica quarta posició del jove 
equip masculí del CAI, únicament 
superat pels 3 grans conjunts de 
l’atletisme català.

Les noies del CAI, 
també quartes per 
equips

Les atletes de l’equip femení 
de categoria sub-20 del CA Igua-
lada van assolir, igualment, una 
excel·lent 4a posició.

Les components de l’equip del 
CAI, que van comptar amb incor-
poracions d’atletes cadet en la se-
va formació, assoliren un total de 
90,5 punts en una magnífica actu-
ació global, situant-se en aquesta 
magnífica 4a posició darrera del 
FC Barcelona, guanyadores amb 
147 punts, essent 2es les noies de 
l’AA Catalunya i terceres les atle-
tes de l’ISS L’Hospitalet amb 114 
punts. A continuació, i en 5è lloc, 
es va classificar l’equip de l’Avi-
nent CA Manresa, el JA Sabadell, 

el CA Canaletes i era vuitè l’equip 
del Girona Costa Brava- CAP amb 
73 punts, i fins a 12 conjunts clas-
sificats.

Individualment van sobresortir 
el triomf d’Ariadna Ramos en els 
60 m tanques amb 9”10, el 2n lloc 
de Sheila Garcia en triple salt amb 
10,67 m, en el seu debut en la pro-
va, i el 3r lloc ex aequo de Diana 
González en el salt d’alçada, amb 
1,53 m.

Van sobresortir també els 
4ts llocs de Raquel Martínez en 
200 m llisos amb 28”02, i de les 
components del relleu del CAI de 
4x200 m, format per Sheila García, 
Raquel Martínez, Judith Guzmán 
i Diana González, amb un gran 
registre de 1’51”60. 

Era 5a Sheila Avilés en 1.500 
m llisos amb 5’04”09, i 6es Marta 
Guzmán en els 400 m llisos, amb 
1’03”94, Judith Guzmán en salt 
de llargada amb 4,54 m, i la ca-
det Anna Asensi, debutant amb 
l’equip sub-20 del CAI en 60 m lli-
sos, amb 8”35. 

Era 8a Alba Sebrià en els 3.000 
m llisos amb 12’19”49, i 9a Pau-
la Rivero en els 800 m llisos, amb 
2’58”67, i 11a Aida Sànchez en 
el llançament del pes, amb 5,27 
m, aportant també valuosos punts 
per a aquest magnífic 4t lloc final 
de les anoienques, que tingueren 
alguna baixa en la seva formació.

Diumenge, 26a Pujada als Dipòsits de 
Vilanova
● ATLETISME ● 

El Servei d’Esports ha organit-
zat una nova edició de la Pujada 
als Dipòsits i ja en van vint-i-sis. 
Emmarcada en la festivitat de Sant 
Hilari, la Festa Major d’Hivern de 
Vilanova del Camí, aquesta cursa 
popular acostuma a aplegar cen-
tenars de participants de totes les 
categories, des de benjamins a ve-
terans.

La sortida es farà des de la pla-
ça Extremadura a les 10 del ma-
tí, tot i que n’hi haurà una altra 
anticipada, a les nou i vint, per a 
màsters, menors i acompanyants 
que vulguin fer el recorregut de 
manera no competitiva.

La meta s’ha fixat, com és tra-
dicional, al dipòsit de l’Aromir, uns 
3,5 km que caldrà recórrer en el 
menor temps possible si es vol fer 
podi. El Servei d’Esports premiarà 
als tres primers classificats de la 
general i als tres primers de cada 
categoria i als primers corredors 
locals. També tindran premi el par-
ticipant més veterà i el més jove.

Caminada pel 
canvi de Senyera

La pujada als Dipòsits coinci-
deix, un any més, amb la caminada 
de la Colla Excursionista que apro-
fita la sortida per fer el canvi de 

senyera al pujol de La Guàrdia. La 
sortida de la Colla es farà a les vuit 
del matí des del Restaurant Nou. 

A l’acabar es servirà una boti-
farrada per als participants de la 
cursa i de la caminada.

Per a més informació i ins-
cripcions podeu contactar amb el 
Servei d’Esports, al 93 805 44 11, 
extensió 1, o al correu electrònic 
esports@vilanovadelcami.cat. Tam-
bé es poden fer anticipadament, 
fins avui 12 de gener, al web mu-
nicipal a l’apartat d’esports, o bé 
el mateix dia des de les 9 del matí 
a la plaça Extremadura.

Marathon Esports a Roda de Ter
● ATLETISME ● 

El passat 26 de desembre es 
disputà a la localitat de Roda de 
Ter la setena edició de la Cursa 
entre Ponts. Amb una distància 
de 5.000 metres aquesta simpàtica 
cursa presentà una participació de 

pràcticament 400 corredors vin-
guts de múltiples localitats de la 
zona central de Catalunya. Els gua-
nyadors foren Abel Casalí i Maria 
Martínez. Marathon Esports jun-
tament amb Diadora col·laborà en 
aquesta cursa dintre del circuit de 

poblacions i competicions que en 
aquesta temporada 2011 Marat-
hon Esports ha visitat. Els primer 
dies de gener Marathon comença 
la temporada 2012 a Blanes, amb 
motiu de la XXIV edició de la cursa 
Mar i Murtra.

Inscripcions per a la Botifarunner
● CURSA DE MUNTANYA ● 

La 4a Botifarunner (Cursa de 
muntanya de la Llacuna) ja co-
mença a treure el cap i aquest any 
se celebrarà el diumenge 26 de 
febrer de 2012. 

Si bé en aquesta edició es 
manté pràcticament inalterat el 
recorregut, l’organització amplia 
el nombre de places a 300 corre-

dors, per atendre l’alta demanda 
que cada any hi ha en les inscripci-
ons i que obliga a penjar el cartell 
de complert en 48 hores.

Aquest any, s’obriran les ins-
cripcions el dia 21 de gener, apro-
fitant l’acte de presentació de la 
cursa. Seran inscripcions de forma 
presencial als 150 primers atle-
tes que es presentin a l’acte que 

s’acompanyarà d’una xerrada so-
bre la mítica TransAlpine, a càrrec 
de dos corredors que hi han parti-
cipat. La resta d’inscripcions s’obri-
ran a la web la nit de diumenge a 
dilluns a les 00:00. 

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA 
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ  GRUP ELECTRÒ-
GEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR

Tel. 93 803 03 38 - Mòvil 669 700 057
escura@angelescura.com
C/ Soledat, 24 - 08700 IGUALADA



42 ESPORTS 12 de gener de 2012

1a Divisió Infantil-aleví femení: 
PBB Viladecans 1 – CF Igualada 5

A la represa, victòria 
per agafar ritme de 
competició

● FUTBOL ● 
Després de les vacances nada-

lenques convenia un rival que et 
permetés anar agafant el ritme ne-
cessari de competició. 

A les noies de l’Igualada se les 
veia una mica més relaxades del 
compte i, dit amb tot el respecte, 
amb un rival situat un parell de po-
sicions per sota de les igualadines, 
calia treure un resultat favorable 
per no quedar excloses del lloc que 
els és propi en la classificació.

El partit començava amb un gol 
matiner de les noies de l’Igualada 
que feia pensar en un partit més o 
menys còmode. Al cap de cinc mi-
nuts aproximadament tornaven a 
marcar, anant cap a la segona part 
amb certa tranquil·litat.

Però el fet de trobar-te amb un 
marcador favorable tan aviat, segu-
rament fa que inconscientment et 
relaxis tal i com es va veure durant 
la segona part. Amb un joc imprecís 
i sovint sense tenir la possessió de 
la pilota, les locals al minut 4 de la 
segona part aconsegueixen reduir 
diferències, mentre van passant els 
minuts, a l’espera d’anar a la mitja 
part. 

A la represa, en una transició 

ràpida i de xut de prop de la línia 
de l’àrea, marquen novament les 
noies de l’Igualada, posant de nou 
un còmode avantatge i les coses 
al seu lloc. Les locals a mesura que 
passaven els minuts i davant la im-
possibilitat de lligar un joc per a 
contrarestar el domini rival, van op-
tar per endurir el joc amb un parell 
de jugades amb alguna trompada, 
cal suposar involuntària, mereixe-
dora d’alguna tarja groga, malgrat 
l’àrbitre no ho considerés així. 

Al quart temps, tan sols calia 
lligar el partit al darrera i intentar 
de marcar algun golet més per anar 
cap a casa amb tota tranquil·litat i 
sobretot amb els deures fets. Al mi-
nut nou i de xut ajustat al pal llarg, 
marquen el quart gol. Això esvaïa 
tota possibilitat de remuntada per 
part de la Penya  blanc i blava. 

Just abans d’acabar el partit  i 
de jugada pràcticament calcada a 
l’anterior, les igualadines marquen 
el cinquè i definitiu gol.

Van jugar pel CFI: Maria Pelejà, 
Maria Roda, Júlia Costa (3), Esther 
Soler, Paula Peralta (1), Imma San-
miguel, Laura Marcet, Carla Gami-
sans, Jana Marimon, Ona Alonso 
(1), Èlia Pelejà i Yaiza Angullo.

El CFS Can Titó cau davant 
l’Esparreguera
● FUTBOL SALA ● 

Malgrat els gols marcats, 2 per 
part dels vilanovins i 5 per l’Espar-
reguera, aquest va ser un partit 
sense ritme, com acostuma a pas-
sar després de festes. Tot i així es 
va viure un distret partit al polies-
portiu de Can Titó. 

El partit va començar amb la 
possessió de pilota per part dels 
visitants. Els locals, ben situats en 
defensa, intentaven aprofitar al-
guna contra per avançar-se en el 
marcador però, al minut 7, els vi-
sitants van marcar el primer gol 
del partit. 

Tota la primera part va seguir 
la mateixa tònica: els de Vilanova 
tancats al darrera i els locals por-
tant el ritme i el control del partit. 

A la mitja part, el marcador reflec-
tia un 0-2.

A la represa, els locals van es-
curçar distàncies i van fer l’1 a 2. 
El ritme del partit però, no va can-
viar massa respecte de la primera 
part. Els visitants seguien portant 
el control del partit i no els va cos-
tar marcar dos nous gols arribant 
d’aquesta manera a l’1 a 4. Els 
de Can Titó van intentar reduir 
distàncies i van marcar de nou. El 
marcador reflectia un 2 a 4 que a 
pocs minuts pel final, van remun-
tar els d’Esparreguera fins el 2 a 5 
definitiu.

Amb aquest ja són 9 els partits 
perduts aquesta temporada que si-
tuen al CFS Can Titó a la part baixa 
de la taula, amb només 9 punts. 

L’Imma corrent per la banda en un moment del partit

El Torneig Caga Tió aplega més 
de 1.000 esportistes 
● POLIESPORTIU ● 

El Patronat d’Esports d’Igua-
lada ha tancat l’any 2011 amb un 
rècord absolut de participació en 
el 20è Torneig Caga Tió, una cita 
que s’ha convertit en un dels cam-
pionats de lleure més importants 
de Catalunya. Els números del tor-
neig han estat els següents: 1.037 
esportistes dividits en 15 catego-
ries. 783 partits disputats. 6 dies 
de competició (23, 24, 27, 28, 29 i 
30 de desembre). 6 modalitats es-
portives: bàsquet, futbol, handbol, 
voleibol, hoquei i shootball, i un 
equip tècnic format per 1 director, 
8 coordinadors i 117 àrbitres. 

Cal destacar també la bona 
acollida del IV Torneig de Nadal 
Caga Tió en categoria prebenja-
mí i benjamí, disputat els dies 23 
i 24 de desembre, un torneig que 
ha inclòs quatre esports diferents; 

futbol, handbol, bàsquet i hoquei 
en format 4x4, durant 5 hores ca-
da dia. En aquesta edició s’hi van 
inscriure un total de 61 equips (366 
participants), distribuïts en catego-
ries masculines, femenines i mixtes. 

El darrer dia es va dur a terme 
el lliurament de premis per part 

de l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, i la regidora d’Esports, Rosa 
Plassa. Els seus impulsors en fan un 
bon balanç i agraeixen la feina de 
totes les persones implicades. Ja 
han començat a treure conclusions 
i, per tant, a pensar en la propera 
edició del torneig. 

La jornada de bàsquet clou el Patrip 
Patrap 2011
● POLIESPORTIU ● 

El dijous, 29 de novembre, amb 
la disputa de la jornada de bàs-
quet es va cloure una nova edició 
del Patrip-Patrap, el torneig espor-
tiu nadalenc que organitza cada 
any per aquestes dates el Servei 
d’Esports Municipal de Vilanova 
del Camí.

L’edició 2011 que s’ha dispu-
tat a les pistes de l’escola Marta 
Mata, ha comptat amb la parti-
cipació de tretze equips escolars 
de Vilanova del Camí. En total 
s’han disputat 45 partits dividits 
en tres jornades. El dia 27 es 
va desenvolupar la competició 
d’handbol, el dia 28 la de futbol 
sala i el dia 29 es va cloure amb 
la de bàsquet.

En quant a classificacions, el 
guanyador absolut en categoria 
benjamí/aleví fou l’equip de Los In-
dios que varen demostrar un molt 

bon nivell de joc i aconseguiren 
la victòria en tots el partits dispu-
tats. En segon lloc es classificà la 
Pandilla de 4t, i en tercer lloc Els 
Humils. 

En categoria infantil/cadet els 
guanyadors foren Los Romanos, 
seguits de Los Brutos i de Metró-
polis.

De tota manera val a dir que 
el torneig tenia un caire total-
ment de lleure on l’objectiu prin-
cipal era passar una bona estona 
fent esport amb els companys/es. 
El premi, per als més menuts fou 
l’obsequi d’una entrada per par-
ticipar en el Tastet de jocs de Can 
Papasseit.

El primer equip masculí del CB Igualada 
s’imposa a la Copa Federació
● BÀSQUET ● 

Aquest cap de setmana, 7 i 8 
de gener de 2012, s’ha disputat la 
primera edició de la Copa Fede-
ració al Pavelló Esportiu Munici-
pal de Martorell, que enfrontaven 
en una final a 4, els dos primers 
classificats dels dos grups de Copa 
Catalunya Masculina: la primera 
semifinal la va jugar el CB Iguala-
da amb el CB Sant Josep “A”, que 
en aquests moments és el primer 
classificat de l’altre grup, partia 
com a favorit i tot estar guanyant 
durant gaire bé tot el partit, en el 
darrer quart els jugadors de Joan 
Isart van donar la volta al marca-
dor i van acabar guanyant amb un 
resultat 67-75 per l’Igualada, que 
el situava com a primer finalista 
esperant el resultat de l’altra se-
mifinal que va ser pel BC Martorell 
que l’enfrontava al Santa Coloma.

La final estava servida, derbi 
CB Igualada - BC Martorell, que 
jugaven el diumenge 8 de gener a 
les 19:30 hores. D’entrada el favo-
rit era l’equip local i organitzador, 
que està invicte a la lliga, però 

seria l’equip igualadí qui tranqués 
la bona ratxa de l’equip del Baix 
Llobregat, en un partit que des de 
principi a fi va dominar l’equip de 
l’Anoia, posant-se 10-0 en els mi-
nuts inicials i a partir d’aquí va ser 
un domini aclaparador per part 
dels jugadors igualadins, fins a te-
nir una màxima diferència de 22 
punts, i arribar a guanyar la final 

amb un impressionant partit en 
tots els aspectes, tàctic i tècnic, 
esportiu i humà i de màxima col-
laboració i suport des del club i de 
l’afició, que tot plegat va ajudar a 
guanyar aquesta primera Copa Fe-
deració amb un resultat de 72-54. 

Enric Gotsens - Delegat 
d’equip
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MOTOR Joan Vidal

Un gran canvi en tots 
els sentits 
Toyota Avensis 2.0 D-4D 

Sense que mai hagi destacat per 
una estètica trencadora, més 

aviat conservadora, aquesta berli-
na s’ha caracteritzat per mantenir 
un equilibri en tots els seus apar-
tats. Ara el Centre Europeu de Dis-
seny, ubicat a Zaventem (Bèlgica) 
s’ha encarregat de la renovació 
estètica del nou Avensis, tant de 
l’exterior com de l’interior.

És la tercera generació, ja que 
és present en el nostre mercat 
l’any 1997. La segona es va co-
mercialitzar entre 2003 i 2008. Ara 
toca l’actualització de la tercera 
fornada, apareguda en el 2009 i 
ho fa en dues carrosseries: Sedán i 
Cross Sport. La berlina amida 4,71 
metres de llargada total i la famili-
ar 4,78 i els preus va des de 19.990 
fins a 30.400 euros.

Del seu aspecte extern són 
nous els fars davanters, els pilots, 
la graella i els para-xocs , tot un 
conjunt de novetats que confor-
men la nova imatge de marca que 
Toyota anirà introduint en els fu-
turs models.

Per dins m’han agradat molt 
el disseny dels seients del davant 
ja que ara recullen millor l’esque-
na per la zona lumbar i a més els 
he trobat més còmodes. I pel que 
respecta als equipaments són tres: 
“Comfort”, “Advance” i “Execu-
tive” de menor a major dotació 
d’elements de luxe, amb interes-
sants opcions com els fars de do-
ble xenó amb il·luminació adapta-
tiva, el programador de velocitat 
actiu, l’alerta de canvi involuntari 

de carril amb correcció automàtica 
de trajectòria o els acabats en pell 
pel nivell Executive. A més hi ha 
tres tipus de pantalla tàctil per la 
consola central: Touch, Touch&Go 
i Touch&Go Plus que inclouen la 
regulació del so o el sistema de 
navegació.

Pel que respecta a les mecàni-
ques el nou Avensis munta dues 
variants de gasolina de 147 i 152 
cavalls que poden portar el canvi 
manual de sis velocitats o l’auto-
màtic Multidrive S de 7 marxes. En 
dièsel les possibilitats d’elecció són 
tres; el de 124 CV de la nostra pro-
va i que degut a l’homologació de 
119 g/km d’emissions de CO2 no 
paga impost de matriculació. Des-
prés hi ha una altra variant de 150 
CV (que també es pot demanar 
amb el canvi automàtic Autodrive 
de 6 velocitats) i un tercer de 177 
CV.

Del seu comportament m’ha 
sorprès la suavitat de funciona-
ment d’aquest motor i el tacte 
precís del comandament del canvi, 
a més de la poca sonoritat de la 
mecànica. Es nota també una mi-
llora en la reacció de les suspensi-
ons que en definitiva fan més àgil 
les seves reaccions en carretera. 
Continua sent una berlina molt 
equilibrada i ara més atractiva.

Cilindrada: 1.998 cc / Potèn-
cia: 124 cv  / Acceleració 0 a 100 
km/h: 9,8 segons / Consum mitjà: 
4,5 litres/100km / Pes: 1.490 kg.  / 
Preu: 19.990 euros.

Preferent femení: CF Igualada 1 - CF Santpedor 0

Els Reis premien el treball de l’Igualada
● FUTBOL ● 

Molt bon treball de l’equip fe-
mení de l’Igualada en què ni la 
manca d’efectius ni el descans na-
dalenc van deixar escapar els tres 
punts de Les Comes davant del 
líder.

L’Igualada arribava al partit 
amb només 13 jugadores i els tèc-
nics van haver de fer mans i mà-
nigues per aconseguir un equip 
compensat i competitiu.

El partit va ser molt disputat, 
com sempre que les del Bages s’en-
fronten a les de l’Anoia. Tots dos 
equips juguen la pilota i és difícil 
que un dels dos mostri una gran 
superioritat respecte de l’altre.

Si bé el domini fou potser su-
perior de l’Igualada, atacs i con-
traatacs se succeïen, i defenses i 
porteres van haver de demostrar 
força vegades les seves qualitats. 
Tant fou així, que a ningú va sor-
prendre l’arribada al descans amb 
el resultat inicial.

La segona part va començar 
amb la mateixa tònica que la pri-
mera, i de seguida va quedar clar 
que el partit seria probablement 
de qui marqués primer.

A les files de l’Igualada, un 
canvi va obligar a redibuixar tot 
l’equip, canviant diverses jugado-
res de posició dins el camp. Les 
noies van respondre molt bé i la 
pressió de l’Igualada es va inten-

sificar fins que va arribar una falta 
molt lluny de la porteria, a la ban-
da esquerra de la portera visitant, 
que l’Araceli va xutar amb força i 
la pilota va fer una paràbola i va 
anar al fons de la xarxa posat l’1-0 
al marcador. L’Igualada s’avançava, 
faltava una mica més d’un quart 
d’hora i ja es veia que tocava patir.

Un parell de minuts més tard, 
una ocasió de la Marina podia ha-
ver sigut el gol de la tranquil·litat, 
però la pilota es va desviar lleuge-
rament del seu objectiu.

El tram final del partit va ser 
intensíssim. L’Igualada buscava 
ampliar el marcador per no haver 
de patir, però el Santpedor bus-
cava amb molta insistència el gol 

que li permetés empatar com a 
mínim el partit.

No va ser així i al final els tres 
punts van premiar a un Igualada 
que havia treballat moltíssim dins 
del camp i a la banqueta.

Van jugar pel CFI: Eli Guillén 
(portera), Elena Alert, Teresa Ro-
vira (Yaiza Moratilla 63’), Maria 
Sayavera (Alba Martos 75’), Mireia 
Toldrà (defenses), Araceli Barroso, 
Judit Pablos, Maria Solé (centre 
del camp), Janet Mendoza, Carla 
Navarro, Marina Salanova (davan-
tera). Entrenadors: Santi Ramos i 
Paco Pablos.

El proper partit serà diumenge 
a les 4 de la tarda al Municipal de 
Sant Quirze de Besora.

La Maria Sayavera i la Sara Pujals lluitant per una pilota.

Cadet 1a Divisió. Grup 9: CF Igualada 3 - CE Base Olèrdola 8

Clara superioritat rival
● FUTBOL ● 

L’Igualada va estar espès a la 
primera part i va jugar amb més 
valentia a la segona, però va en-
caixar una severa derrota.

El primer gol va arribar al mi-
nuts dos, d’un xut llunyà. L’Iguala-
da reacciona i en una pilota llen-
çada en profunditat per Ronaldo, 
Ferran aconsegueix l’empat. El joc 
es desenvolupa al mig del camp, 
llençant contraatacs perillosos 
l’Olèrdola, aprofitant la velocitat 
dels seus davanters. Així aconse-
gueix el segon i tercer gols, al que 
s’afegirà el quart, en una jugada 
personal dins l’àrea. Tot això en sis 

minuts, a partir del vint. El partit 
es trenca i entra en una fase de 
clar domini visitant.

La segona part comença amb 
una espurna d’esperança per 
l’Igualada: Fran roba una pilota 
al mig del camp i el seu centre 
és rematat per Ferran a gol. Això 
al primer minut. Galleda d’aigua 
freda al minut següent: contraatac 
i gol de l’Olèrdola. El partit, però, 
continuarà més mogut i amb ar-
ribades a les dues àrees. L’equip 
visitant aprofita les seves ocasi-
ons i al darrer quart aconsegueix 
tres gols més. En aquest interval, 
l’Igualada aconsegueix el tercer, a 

l’emportar-se George una pilota 
que havia lluitat amb el porter i 
entrar a porteria amb ella.

Poca cosa més a dir. Només 
que l’equip igualadí ha de trencar 
aquesta espiral negativa si no vol 
tenir problemes en aquesta cate-
goria.

Van jugar pel CF Igualada: 
Pol, Pregonas, Juan, Marc, Pol Fe-
lip, Ronaldo, Joel, Fermin, Jordi, 
Ferran, Fran --onze inicial-- Ange-
lo, Joan, George, Jaume, Oscar i 
Guillem.

Jaume Borràs

Amateur 3a Catalana – Grup 7: Joanenc 4 – CF Vilanova 3

Molts gols però cap punt cap a casa
● FUTBOL ● 

L’equip del CF Vilanova no va 
poder treure res de positiu en el 
desplaçament a casa del Joanenc; 
tot i fer un bon partit, remuntant 
fins a tres vegades el marcador ad-
vers i posar-se fins i tot per davant 
amb un 2-3, l’equip local es va aca-
bar imposant al vilanoví.

Ja al minut sis l’equip local en-
cetava el marcador, però Olmos no 
va trigar a empatar. Poc va durar 
però l’alegria pels visitants ja que 
els locals es tornaven a avançar. 
Un gol en pròpia porta favorable 
als vilanovins deixava el partit no-
vament en empat, i cap al minut 
36 Olmos marcava el 2-3. L’equip 
local va aconseguir remuntar acon-
seguint guanyar al final dels 90 
minuts. Els vilanovins són desens a 
la classificació del grup.

Dissabte a les 4 de la tarda, 
visita Can Titó l’equip egaren del 
Pa. San Pedro. 

Van jugar pel CF Vilanova: 
Antoni Tebas, Josep Soler, Carlos 
Gómez, Carlos Manzano, Manuel 
Vico, Carlos Sosa, Marc Notto, An-
gel Blanca, Jose Manuel Olmos, 
David Torné i Bernat Closa.

Els equips base 
del CF Vilanova

Prebenjamí G44: CF Vilanova 1 
– UE Sant Maure 3.

Prebenjamí G45: UE Sant Mau-
re 1 – CF Vilanova 7.

Benjamí G41: La Pobla de 
Claramunt 0 – CF Vilanova 11.

Benjamí G42: Hortonenc 21 
– CF Vilanova 1.

Aleví G43: Carme 9 – CF 
Vilanova 4.

Aleví G45: Blanca Subur 7 – CF 
Vilanova 0.

Cadet G9: UE Sant Maure 3 
– CF Vilanova 0.

Juvenil G31: CF Igualada 2 – CF 
Vilanova 1.

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

P. Verdaguer, 120, entl. - IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com
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maria dolors capellades
PSICÒLOGA

c/ García Fossas, 2, 2n 1a 
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
08700 Igualada - tel. 93 805 35 72

Clínica Dental Capellades
Matins de 10 a 1 - Tardes de 3 a 9  - Dissabtes obert

Neteja bucal gratuïta  
Finaçament 1 any sense interessos

DISPOSEM DE LÀMPARA DE BLANQUEJAMENT

C/ Abat Muntadas, 1 - 08786 Capellades  
Tel. 93 801 39 20 - ucrapol@hotmail.com

* Reforç escolar. * Idiomes: Anglès, francès, alemany.
* Tècniques d’estudi. * Preparació proves d’accés.
* Classes per a adults. * Activitats per a la gent gran.
* Logopèdia. * Psicologia - Psiquiatria infanto-juvenil

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE DIFICULTATS D’APRENENTATGE.
* Dèfi cit d’atenció i concentració. * Hiperactivitat.
* Problemes de memòria. * Dislèxia.

C/ Abat Oliba, 2-4 - 08700 IGUALADA - Tel. 93 803 96 03 - decrolycentre@hotmail.com

Maria Vidal Ribas
C. Esquiladors, 29 - Igualada - Tel. 93 805 01 23 
maria@fi sioterapia-anoia.com

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL
PROVES D’AUDICIÓ

Tractament amb làser i radiofreqüència 
de roncadors i d’apnees del son en adults i nens

Visita de 5 a 8 tarda de dilluns a dijous

C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

El Centre de Dia l’Estada us ofereix 
un servei personalitzat per a 

persones grans que necessitin 
companyia, amistat, atencions 

especials i el caliu que 
ells es mereixen.

Atenció a domicilis 
a hores convingudes

Tel. 93 803 96 23
C/ Òdena, 119 - 08700 IGUALADA

Dr. Joan Cornet Susana
Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Hores convingudes
Assistencial Anoia - Av. Països Catalans, 95 - 
Pol. Les Comes - Igualada - Tel. 93 804 66 88

PODOLOGIA
Marta Cortés N. Coleg. 1356

- Malalties de les ungles
- Peu diabètic
- Suports plantars
- Berrugues

Tel. 609 57 66 41 / hores convingudes

DOLOR
REUMÀTIC
Dr. Josep Zambudio
Metge Reumatòleg

St. Carles 45, 2n - 2a
Igualada / 93 805 25 95

Més de 10 anys 
al seu servei

● Higienes personals.
● Acompanyaments.
● Control de medicació.
● Nits a domicili i hospital.
● Atenció a la llar.

Tel. 93 804 10 94
C/ Aurora, 48 - Igualada

Mòbil: 646490 885
atenciofamiliar@terra.es

SALUT

El primer campus “Jaume 
Rovira”, tot un èxit

● FUTBOL ● 
23 nens d’entre els 7 i 11 anys 

han participat al primer campus de 
futbol “Jaume Rovira”, a Vilanova 
del Camí. Aquest espai, pensat per 
fomentar l’esport i desenvolupar el 
potencial futbolístic dels nens i ne-
nes a través dels exercicis de tecnifi-
cació, no ha decebut ningú. Des del 
Club Futbol Vilanova, organitzador 
del campus, han expressat la seva 
satisfacció perquè s’han complert 
amb escreix les expectatives fixades. 
Així mateix els nens i les seves famí-
lies també s’han mostrat satisfets. 

Els més petits, prebenjamins i 
benjamins, han estat els que mi-
llor han respost a la convocatòria 
malgrat que també es va fer un 
equip de alevins i infantils. De 9 del 
matí a una del migdia i de tres a sis 
de la tarda, els nens han combinat 
treballs d’escalfament, bàsicament 
amb pilota, amb activitats de tecni-
ficació com els passis de cap, els xuts 
a porteria, els controls... intercalats 
amb jocs per fer més divertida la 
feina.

Comença el cinquantenari dels Veterans

● FUTBOL ● 
Aquest proppassat diumenge, 

8 de gener, la nostra Agrupació, 
fundada el 1962, celebrà el primer 
dels molts actes que s’aniran suc-
ceint al llarg d’aquest any.

Com és lògic vàrem començar 
amb un disputat partit de futbol 
on els gols no hi mancaren. Un 
cop dutxats ens reunírem al local 
social “Bar Juicar” per enllestir un 
bon esmorzar, amb cava, coca i 

xocolata. L’alegria i el bon humor 
no hi faltaren.

Després a l’esplanada del parc 
del Xipreret, l’Agrupació Folklòrica 
Igualadina, per mediació del seu 
grup del cos de dansa, dirigit per 
Carina Alcoberro, oferí un esplèn-
did repertori de les nostres danses 
ancestrals que foren molt aplaudi-
des per tots els espectadors. 

Com a cloenda de l’acte en-
cenguérem una traca i efectuarem 
fotografies en record d’aquesta 
magnífica matinal plena de ger-
manor i amistat i quedà oficial-
ment inaugurat el nostre Cinquan-
tenari.

Josep Maria Talló
President AVI
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SALUT

MULTIDENT
CLÍNICA DENTAL

C/ Florenci Valls, 93 baixos - 08700 Igualada
Tel. 93 806 75 66

www.multident.es - clinica@multident.es

Dr. C. Martín Eleno Aparell digestiu
Dr. Joan Vidal Medicina i Psicologia
Carme Carbonell Psicologia infantil
Laia Sellarès Psicologia infantil
Bet Martín Logopèdia infantil

 aqualatamèdics       consultoris

Indústria, 1 - IGUALADA - Tel. 93 805 29 95

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia. Criocirurgia
Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

CENTRE DE PODOLOGIA I 
BIOMECÀNICA

Jordi Andrade - Podòleg Col.legiat 904

* Prevenció i tractament malalties dels peus (peu diabètic, vasculars...)
* Durícies, alteracions unguials. * Podologia infantil i esportiva
* Estudi transtorns de la marxa. * Confecció de pròtesis i plantilles.

Av. Barcelona, 21 baixos - Igualada - Tel. 93 805 23 33
Hores concertades

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8 IGUALADA
Tel. 93.805.36.26

PEDAGOGUES: Mar Cervera i Míriam Codina
PSICÒLOGUES: Lídia Calvache i Maria Valls
PEDAGOGA I LOGOPEDA: Sara Torelló
METGE-PSIQUIATRE: Dr. Frederic Marsal

PSICOPEDAGOGIA, 
LOGOPÈDIA, 

PSICOLOGIA I 
PSIQUIATRIA

Tècniques d’estudi. Difi cultats d’aprenentatge. 
Reforç escolar. Dislèxia. Teràpia de la lateralitat. 

Estimulació de l’atenció i concentració. 
Orientació vocacional i professional. 
Logopèdia (parla, veu, llenguatge…). 

Tallers de memòria, ortografi a, matemàtiques. 
Tècniques de motivació. 

Servei de psicologia escolar i psiquiatria.

Gabinet especialitzat en

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90 

08700 IGUALADA
centreauditiu

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- 5 anys de garantia

- Taps de bany i de sorolls fets a mida
- Reparació d’audiòfons de totes les marques 

- Personal titulat

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA
ORTOPÈDIA A MIDA
AJUDES A LA MOBILITAT
CADIRES DE RODES
CARRUTXES
PRÒTESIS MAMÀRIES
MATERIAL ANTIESCARES

Av. Andorra, 8 - 08700 Igualada
(zona peatonal entre Sagrada Família i Hospital) 

Tel. 93 804 24 27 - Obert dissabtes matí

Centre de Psicologia Clínica 
        i Psicoteràpia

ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)
Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes: 

Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

Dr. DIONÍS 
LUQUE

URÒLEG
-  TRACTAMENT 

LÀSER DE 
PRÒSTATA

- VASECTOMIA

C/ Sant Carles, 43, 1er. 1a.
Tel. 93 805 33 51
08700 IGUALADA

IGUALADA
Av. Països Catalans, 95. Tel. 93 804 66 88 (Pediatria)
Rbla. St. Ferran, 62. Tel. 93 805 25 25 (Especialitats Ped.)

PIERA
C/ Cervantes, 30. Tel. 93 779 47 90 (Pediatria)

Nou servei

ESPECIALITATS 
PEDIÀTRIQUES

www.assistencialanoia.com

Pediatria General
Dr. Hèctor Salvador (Hospital Sant Joan de Déu)
Dra. Gemma Giralt (Hospital Vall d’Hebron)

Oftalmologia pediàtrica
Dra. Mariona Vidal (Hospital Sant Joan de Déu)
Dra. Núria Planas (Hospital Sant Joan de Déu)

Otorinolaringologia pediàtrica
Dr. Marc Pellicer (Clínica Teknon)
Dra. Anna Puiggròs (Hospital Vall d’Hebron)

Ortopèdia i Traumatologia pediàtrica
Dr. Antoni Compte (Hospital Sant Joan de Déu)

Logopèdia infantil
Sra. Olga Soler (Hospital de Sant Pau)

Ondulados Carme 5 – Barceloneta 7

Derrota molt injusta
● FUTBOL SALA ● 

L’equip de l’Ondulados Carme 
va estar a punt de donar la sor-
presa, però acabaria amb derrota 
injusta i d’aquelles que fan mal; el 
segon classificat que visitava Cape-
llades, es va trobar amb un equip 
que va desplegar un bon joc, però 
va perdonar massa, sobretot a la 
segona meitat.

El primer temps del partit 
va ser dominat per l’Ondulados 
Carme, que de la mà de Rojas que 
signava un hart-trik, es col·locava 
amb un 2-0 al seu favor. Els visi-
tants molt veterans i amb ofici, 
marcaven el 2-1 però Torralba mar-
cava de vaselina el 3-1. Els barcelo-
nistes reaccionaven ràpidament 
aconseguint anar al descans amb 
l’empat a 3. 

La segona part seria la més 
igualada, avançant-se els locals, 
responent els visitants amb l’em-
pat. De nou Rojas s’avançava amb 

el cinquè, a partir d’aquí es va per-
donar massa i podent sentenciar el 
partit va errar fins a tres ocasions 
clares; vindria el gol de l’empat i la 
remuntada visitant.

El proper partit serà a la pis-
ta del Sala 5 Martorell, aspirant a 
l’ascens.

Van jugar per l’Ondulados 
Carme: Reales, Rojas (3), Vichin, 
Torralba (1) i Bisbal; també: Prat i 
Miguelito (1).

Pel que fa a l’equip juvenil dir 
que continua imparable i imbatut, 
sent líder de la classificació després 
de guanyar per 16 gols a 0 al Mo-
lins de Rei.

Quarta Catalana. Grup 10: 
CF Vallbona 5 - US Sant Pau d’Ordal 2

Solvent victòria del Vallbona
● FUTBOL ● 

Represa del campionat des-
prés de les vacances de Nadal. La 
primera part va ser més igualada, 
encara que el Vallbona creava mi-
llors ocasions de gol --com un xut 
de Delgado al minut 4 que refusa 
molt bé el porter-- i insistia més en 
l’atac. El gol va arribar al minut 27, 
en una pilota que lluita Delgado al 
córner, se l’emporta, centre a Valls 
i, d’un bon xut des de l’angle de 
l’àrea gran marca el primer.

A l’inici de la segona part és 
el propi Delgado qui marca, al 

rematar sota pals un centrada de 
cap d’un company. El partit es po-
sava franc pel Vallbona, però el 
Sant Pau té una bona ocasió tres 
minuts després, però la pilota surt 
fora davant la sortida del porter. 
Es comencen a realitzar canvis i 
aquest tenen efectes positius: el 
Vallbona agafa forces pels minuts 
finals, que seran molt moguts, en 
quant a marcador. Quan faltaven 
deu minuts Raimon aconsegueix 
el tercer, remata dins l’àrea una 
jugada que havia començat per 
l’extrem. El partit semblava de-
cidit, però el Sant Pau marca al 
centrar de camp. Aquesta vega-
da, però, no es va produir la de-
bacle del darrer partit --al minut 
vuitanta-cinc el Vallbona guanya-
va 0 a 2 al camp del Newell’s, i 
va acabar perdent 3 a 2-- i pocs 
minuts després Delgado marca el 

quart, a l’aprofitar un mal refús 
del porter visitant. Dos minuts 
més i Rogeli marca després d’una 
bona combinació amb Maca a la 
frontal de l’àrea. En temps de 
descompte escurça distàncies el 
Sant Pau, en una indecisió de la 
defensa, i finalment Arruga envia 
la pilota al pal a porter batut, en 
una jugada que hagués pogut ser 
el sisè gol i que va ser la darrera 
del partit.

Van jugar pel CF Vallbona: 
Miguel, Cristian, Bonet, Armen, 
Juan Pedro, Rogeli, Valls, Raimon, 
Guillem, Sito, Delgado --onze ini-
cial-- Alex, Cervelló, Maca, Emílio, 
Arruga i Norman.

Jaume Borràs
No has trobat L’Enllaç?
Encara hi ets a temps! 

Busca’l a internet: 
www.latossa.com
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FEM BATEIJOS I COMUNIONS
MENÚ DIARI I SERVEI A LA CARTA

Ctra. de la Pobla a Carme, km. 3,700 - 08787 CARME
TEL. 678 93 78 73

RESTAURANT
CALÇOTADES

OBERT DE
DIMECRES A 

DIUMENGE

MENÚ
cap de setmana

18€

MENÚ
diari

11,90€

Telèfon 
93 806 61 50

MENÚ
INFANTIL

2X1
(cap de setmana)

Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3  - Telèfon 93 801 41 66
La Torre de Claramunt / Capellades (al costat de la benzinera Petronor)

MENÚ DIARI de dilluns a diumenge
MENJARS PER ENCÀRREC:

Salons per a banquets • bodes • batejos • comunions
Ampli aparcament privat amb zona enjardinada

PREPAREM FESTES D’ANIVERSARI AMB PALLASSOS

Obert de dilluns a diumenge tot el dia

Menú diari: 6,60 €
Pollastre a l’ast amb prunes: 8,50 € (caps de setmana)
TOTS els dijous paella i els divendres fi deuà!

Plaça Catalunya, 2. Estació Vella. Tel. 938039340 - Obert tots els 
dies, festius inclosos, de 9 a 16 h.

Av. Balmes, 74. Pisos Punto Blanco. Tel. 938030407 - Obert de 
dimarts a diumenge de 10 a 16 h.

MENÚS 
ESPECIALS 

PER FESTES!!
www.elsfogons.com

Abaixa els preus 
del menú

Encàrrecs: 977 880 017 
608 083 009 – 937446063 

wwwbraseriacalmaginet.com 
brcalmaginet@hotmail.es

C/ de l’església, 1 • La Torre de Claramunt
Tel. 93 801 40 81

RESTAURANT

RESTAURANT I PIZZERIA

MENÚ DIARI (menú infantil) i per a grups

Av. Països Catalans, 99-101 (Les Comes) - IGUALADA 
Tel. 93 806 79 57 - gerospizzeriageladeria@torresvico.com

SERVEI A LA CARTA • PIZZES 
TAPES • MENJAR PER EMPORTAR

OBERT CAPS DE 
SETMANA 
I FESTIUS

93 808 00 21
619 745 498

www.castellorpi.com
Orpí (Anoia)

MENÚ DIARI

MENÚ FESTIUS

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES

Av. Catalunya, 1
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
08787 LA POBLA DE CLARAMUNT

Restaurant - Braseria  
Cafeteria

Menú diari
Servei de carta

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

www.museudeltraginer.com - c/ Traginers, 5  - Igualada

Tel. 93 805 01 63 

CALÇOTADES
3 menús de 14,50 Euros, 18,50 Euros i 21 Euros

Més de 20 plats per escollir, amb arrossos, taules d’ibèrics i formatges, brasa, 
secret i fi let ibèric, espatlla de be, cargols, canalons casolans, peus de porc i més...

Ctra. Igualada-Valls, km 51 - a 13 Km de Igualada 
RESERVES AL TEL. 93 808 00 61

Restaurant Cal Ramonet
de Santa Maria de Miralles

Obert diumenges i festius - Dissabtes (per encàrrec) -

Tels.:  93 771 00 36 - 93 771 02 51 - 93 771 00 61

Tel./Fax 93 808 00 05
Mòbil 659 99 72 97

Ctra. de Valls, Km. 52’5
STA. M. DE MIRALLES

* CUINA DE  PAGÈS I ACTUAL
* MENÚS PER A 
CELEBRACIONS

* MENJADOR PRIVAT

OBERT CAPS DE 
SETMANA I FESTIUS

Carns a la brasa 
Menjars casolans 

Menú diari
Menú especial 

dissabtes i diumenges
amb cava 13,50 euros

Travessia Sant Valentí, 2  - 
Tel. 93 809 62 26

SANT MARTÍ DE TOUS

Diumenge 15  
ball amb  

PARIS LA NUIT

els molins

de la font trobada
Can Planell s/n – Santa Margarida de Montbui

benetaplanell@hotmail.com - www.molinsdelafonttrobada.com

Concertar visites i reserves al telèfon 691 578 913 (vespres)

Àpats de “El 
Moliner” des de 5€

Lloguer d’espais 
per a festes 

privades

OUTLET 
maquinària i equipament 

d’HOSTALERIA

C/ La Llacuna, 50 – 08700 Igualada 
Tel. i Fax 93 803 67 74 – 616 11 23 40

Ampollers frigorífi cs, taules 
inoxidables, rentavaixelles, 

planxes, fregidores, 
campanes, etc., etc.

A meitat de preu, 
amb garantia i servei 

post-venda propi

OBERT TOTS ELS DIES DE LA SETMANA
Reserva el teu “ASADO” amb 3 hores d’antelació

Av. Dr. Pasteur, 45 - T. 93 804 33 51 - 659 048 262 - IGUALADA

RESTAURANT

Can Vidal-Ramos
CALÇOTADES • CARXOFES • BOLETS

Saló per a banquets, convencions i 

reunions familiars

08782 La Beguda Baixa  - Tel. 93 772 53 93

LA RECEPTA

Receptes per aprofi tar 
el torró
- Mousse de torró
Ingredients: Restes de torró de Xixona, 100 ml. de 
llet, 100 gr. de mantega, 8 clares d’ou, 500 ml. de 
nata líquida.
Elaboració: Barrejar la llet, la mantega i el torró es-
micolat. Muntar les clares a punt de neu i barrejar-
les amb la nata líquida i el sucre. Barrejar les dues 
mescles. Servir ben fred.

- Gelat de crocant
Ingredients: restes de torró de Xixona, 1 rovell d’ou 
i 100 gr. de nata muntada.
Elaboració: Moldre el torró amb l’ajut de la pica-
dora, no massa fi , ja que agrada trobar un trosset 
d’ametlla. Posar-ho en un bol, afegir-hi el rovell d’ou 
i remenar amb una cullera de fusta. Afegir la nata a 
poc a poc fi ns que estigui ben barrejat. Posar-ho en 
un motlle i després al congelador.

Consell: Si aprofi tem el torró de Xixona esmicolat 
per escampar-lo damunt de taronja tallada a rodan-
xes, farem unes postres molt bones.

Del llibre Recicla’t a la cuina, del Consell Comar-
cal de l’Anoia

CALÇOTADESCALÇOTADES
PER ENCÀRRECPER ENCÀRREC
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ KURSAL 1
Millennium: Los hombres que no amaban a las muje-
res. USA, 2011. Thriller. Direcció: David Fincher. Intèr-
prets: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard, Ro-
bin Wright, Christopher Plummer, Steven Berkoff, Joely 
Richardson, Yorick Van Wageningen. El periodista Mikel 
Blomkvist rep l’encàrrec d’aclarir una desaparició d’ara 
fa 40 anys. S’afegirà a la investigació Lisbet Salander, una 
noia extravagant, reservada, enginyosa i amb gran domi-
ni informàtic. Plegats aniran teixint la cadena d’homicidis 
des del passat al present. MAJORS DE 16 ANYS.
Dies 13, 17, 18 i 19 a les 18.00 i 22.30.
Dies 14 i 15 a les 16.00, 19.00 i 22.30.

■ KURSAL 2
Sherlock Holmes: Juego de sombras. USA, 2011. Acció. 
Direcció: Guy Ritchie. Intèrprets: Robert Downey Jr., Jude 
Law, Noomi Rapace, Stephen Fry, Jared Harris, Rachel 
McAdams, Kelly Reilly. Sherlock Holmes i Watson, són 
fi ns ara els investigadors més llestos... però el professor 
Moriarty els posarà a prova; Moriarty és un criminal amb 
una gran capacitat pel mal i sense cap tipus d’escrúpols. 
La investigació portarà Holmes i Watson per mig Europa, 
el dolent però, sempre va un pas per endavant. MAJORS 
DE 7 ANYS.
Dies 13, 14, 15, 17, 18 i 19 a les 17.30, 20.00 i 22.30.

■ KURSAL 3
La Dama de Hierro. Regne Unit, 2011. Biopic. Direcció: 
Phyllida Lloyd. Intèrprets: Meryl Streep, Jim Broadbent, 
Richard E. Grant, Iain Glen, Anthony Head, Roger Allam, 
Alexandra Roach . Pel.lícula sobre la vida de Margaret 
Thatcher, ex-primera ministra britànica. Ara als seus 80 
anys, recorda constantment el seu marit mort fa dos anys, 
alhora que les seves memòries i el que va haver de sacri-
fi car per al seu objectiu professional. Aquests records no 
li deixen gaudir el present. APTA.
Dies 13, 17, 18 i 19 a les 18.15, 20.15 i 22.30.
Dies 14 i 15 a les 16.15, 18.15, 20.15 i 22.30.

■ CASAL DE TOUS
Nader y Simin una separación. Irán, 2011. Drama. Direc-
ció: Asghar Farhadi. Intèrprets: Peyman Moaadi, Leila 
Hatami, Sareh Bayat, Shahab Hosseini, Sarina Farhadi. 
Nader y Simín y la seva fi lla, volen sortir d’Iran per buscar 
una vida millor. Quan tot és gairebé a punt ell no vol 
abandonar el seu para malalt. Ella li demana el divor-
ci però acaba vivint amb els seus pares. L’home que es 
queda amb la fi lla, contracta una dona per cuidar al seu 
pare… però hi haurà molts canvis en la seva vida i la de la 
petita Termeh. MAJORS DE 7 ANYS.
Dia 15 a les 6 de la tarda.

La cara oculta. Espanya i Colòmbia, 2011. Thriller. Direc-
ció: Andrés Baiz. Intèrprets: Quim Gutiérrez, Clara Lago, 
Martina García, Alexandra Stewart. Thriller psicològic 
que explora els límits de l’amor, els gelos i la traïció. Be-
lén desapareix quan dubta de l’amor del seu estimat, 
Adrián. Aquest trobarà consol en la música i en una bella 
cambrera. Però a mida que creix la passiós, sorgeixen les 
preguntes sobre la misteriosa desaparició de Belén. MA-
JORS DE 12 ANYS.
Dia 15 a les 19.55 hores.

■ CINECLUB ATENEU
Another year. Regnet Unit, 2010. Comèdia dramàtica. 
Direcció: Mike Leigh. Intèrprets: Jim Broadbent, Lesley 
Manvilloe, Ruth Sheen, David Bradley, Imelda Staunton, 
Karina Fernandez. Obra mestra plena de sensibilitat i 
senzillesa on el director presenta  un matrimoni madur i 
feliç capaç d’acollir a tots els que se’ls a costen i d’escoltar 
totes les seves penes i els seus problemes, posant-se a la 
seva alçada amb paciència i afecte.
Divendres 13 de gener, a les 22:30h al Teatre Municipal 
l’Ateneu.

CINEMA

Arrenca la cursa final dels IV Premis Gaudí 
amb Eva, de Kike Maillo, com a favorita
El passat 4 de gener es van pre-

sentar en la Sala Jujol de la 
Pedrera les nominacions de les pel-
lícules catalanes candidates a optar 
als IV Premis Gaudí de l’Acadèmia 
del Cinema Català. En la present 
edició dels Premis Gaudí, que s’ator-
garan el proper 6 de febrer al Tea-
tre Artèria Paral·lel de Barcelona, 
han participat prop d’un centenar 
de films --entre ficció, documental 
i animació—i prop d’una cinquan-
tena de curtmetratges. Pel que fa a 
l’apartat de llargmetratges, aquest 
es desglossa en tres classificacions: 
pel·lícules en llengua catalana, no 
catalana i europees. 

Entre les pel·lícules més des-
tacades trobem, en primer lloc, 
la pel·lícula inaugural del festi-
val de Sitges, Eva de Kike Maillo, 
que compta amb 16 nominacions. 
Aquesta bona cinta de ciència-fic-
ció protagonitzada per robots, en 
què es planteja la clàssica dicoto-
mia entre intel·ligència artificial i 
humana, opta a millor pel·lícula en 
llengua catalana. Aquesta catego-
ria seria discutible després de l’en-
renou que va començar al festival 
internacional de cinema de Venè-
cia, en què es va estrenar la pel-
lícula en castellà i amb subtítols. 
Després la cinta arribava al festival 
de Sitges i es feien dues projecci-
ons diferents corresponents a dues 
versions, una en castellà i l’altra en 
català. El despropòsit de tot plegat 

va arribar a fer-nos creure als acre-
ditats i públic del festival de Sitges 
que hi havia una versió original en 
català, i així es va anunciar, però 
crec que es va notar bastant que la 
versió catalana es tractava d’una 
versió doblada del castellà.

Enterrem velles disputes i tor-
nem a la cursa final dels IV Premis 
Gaudí per apuntar que les altres 
pel·lícules que atresoren més no-
minacions són el thriller de terror 
amb psicòpata, Mientres duermes 
de Jaume Balagueró --un altre tri-
omf del festival de Sitges--, que en 
té 15, mentre que Bruc, la llegen-
da de Daniel Benmayor és la terce-
ra cinta amb més nominacions, 12. 
En aquesta llista de pel·lícules més 
nominades cal afegir-hi a certa dis-
tància l’empat a 6 nominacions 
aconseguides per la cinta d’anima-
ció Chico&Rita, de Fernando True-
ba, Javier Mariscal i Tono Errondo, 
i Open 24h de Carles Torres.

En la categoria de millor pel-
lícula en llengua catalana com-

petiran al costat d’Eva la cinta 
d’èpica històrica i intimisme Bruc, 
la llegenda; la pel·lícula de mar-
cat contingut social, polític i racial 
Catalunya überalles! de Ramon 
Térmens; i l’amarga crònica d’un 
solitari vigilant nocturn a la sor-
prenent Open 24h. En aquesta 
categoria sobresurt un atractiu 
combat entre cineastes joves que 
vénen a confirmar la vitalitat i em-
penta d’una cinematografia com 
la catalana. Una cinematografia 
que enguany podríem dir que està 
presidida simbòlicament pel sín-
drome de la pel·lícula Joves (2004), 
ja que els seus realitzadors, Ramon 
Térmens i Carles Torres, es consoli-
den ara amb èxit en les seves res-
pectives aventures en solitari.

 I en la categoria de millor 
pel·lícula en llengua no catalana 
competiran, al costat de Mientres 
duermes, la cinta Katmandú. Un 
espejo en el cielo d’Icíar Bollaín, 
la valenta vencedora del festival 
de cine de Sant Sebastià Los pasos 
dobles del gironí Isaki Lacuesta, i 
De mayor quiero ser soldado de 
Christian Molina. En la secció de 
documentals han estat seleccio-
nats els títols Al final de la esca-
pada d’Albert Solé, Enxaneta de 
Paulí Subirà, La maleta mexicana 
de Trisha Ziff i Barcelona, abans 
que el temps ho esborri de Mireia 
Ros.

Joan Millaret Valls

Ciudades a la deriva. 
Trilogía, d’Stratís Tsircas

Editorial Cátedra. Colección 
Letras Universales

L’escriptor StratísTsirkas, nas-
cut al Caire el 1911, com a mem-
bre d’una extensa colònia grega 
existent a Egipte té una important 
biografia del poeta Cavafis i va ser 
traductor, entre d’altres, de Stend-
hal, Schiller o Pavese. La trilogia 
Ciudades a la deriva, la seva obra 
més coneguda i ambiciosa, va ser 
escrita el 1965, després que des 
del 1963 s’instal·lés a Atenes, pro-
vinent d’Alexandria, fins a la seva 
mort el 1980. Aquesta ingent obra 
va ser escrita des del compromís 
polític, històric, ètic i personal de 
Tsircas com a activista comunista i 
antifeixista.

La trilogia s’edita per primer 
cop a l’Estat espanyol després 
d’una versió castellana desglossada 
en tres toms que va ser editada a 
Argentina els anys 1975 i 1977. La 
present edició conté una brillantís-
sima i extensa introducció a càrrec 
de Ioanna Nicolaidou, pràctica-
ment un llibre dins d’un altre llibre, 
per retratar l’escriptor Tsirkas i el 
seu compromís polític, la seva visió 
gens colonialista d’Egipte, la seva 
admiració pel poeta d’Alexandria 
Cavafis, el procés d’escriptura de la 
trilogia, la construcció narrativa a 
través de la polifonia de veus que 
conté l’obra o la recepció crítica 
del text.

Aquesta crònica personal d’un 
fragment d’història grega del segle 
XX defensa el paper de la literatu-
ra en la construcció de la memòria 
històrica. Es tracta d’una novel·la 
riu de múltiples personatges, fets, 
mirades i llocs que fusiona el relat 

autobiogràfic i novel·lesc. Un relat 
reconstruït que es mou entre la 
història i la ficció fruit dels records 
i l’evocació de les experiències 
viscudes com un camí per incidir i 
participar en la reescriptura de la 
història.

La trilogia, un autèntic fresc 
històric representatiu d’un temps, 
està ambientada en l’esclat de la 
Segona Guerra Mundial i l’ocu-
pació nazi de Grècia, que l’au-
tor va viure mentre es trobava a 
Alexandria. Davant de la imminent 
ocupació pel general alemany 
Rommel de la ciutat el 1942, l’au-
tor i la seva esposa, Andigoni Ca-
sioti, igual que molts companys, 
fugen a Palestina com a refugiats. 
Stratís intensificaria el seu compro-
mís polític a través de la militància 
clandestina. Aquest episodi de la 
diàspora grega es reproduirà de 
forma novel·lesca en el primer vo-
lum de la trilogia, El club.

Després de la victòria aliada a 
El Alamein la tardor del 1942, la 
guerra prendrà un altre caire. En 
aquest moment situat entre 1942 i 
1943 comença el segon volum, Ari-
agni. Un moment ple de turbulèn-
cies en la rereguarda del front de 
guerra al Caire, on esclata un con-
flicte intern entre faccions i sensibi-
litats diverses que posa en qüestió 
la unitat de l’oposició grega a l’exi-
li. En aquest ciutat, cosmopolita i 
moderna, però també pobra i mi-
serable, el protagonista central de 
la trilogia, Manos, serà acollit per 
la dona del títol, Ariagni, per fer 
constatar que el feixisme, la bèstia 
a combatre, també s’ha instal·lat 
en les relacions interpersonals. 

El tercer volum de la trilogia, 
Bat, es circumscriu a un període 
de temps més breu centrat en els 
tràgics fets d’abril de 1944 provo-
cats per l’amotinament de l’exèrcit 
grec a Orient Mitjà, esclafat pels 
britànics i condemnat i repudiat 
per totes les forces de la resistència 
a Grècia, inclús el mateix Partit Co-
munista. Uns fets relegats a l’oblit i 
expulsats de la història oficial que 
Tsircas reivindica i reescriu després 
que “Àfrica estigués plena a vessar 
de gàbies atapeïdes d’antifeixis-
tes grecs”. Uns esdeveniments que 
es convertiran en l’avantsala de la 
Guerra Civil que esclataria a Grècia 
entre 1946 i 1949 després del seu 
alliberament del jou nazi i que 
acabaria comportant la derrota de 
les esquerres. En aquest episodi es 
convoquen altres fets d’un passat 
que emergeix per confirmar el fra-
càs del seu protagonista, Manos, i 
els seus camarades. 

Tsircas va afegir un epíleg en 
una quarta ciutat mediterrània, 
Salònica, al cap dels anys, el juny 
de 1954, en què els supervivents 
es retroben després d’una dura 
postguerra plena de persecucions, 
empresonaments i execucions per 
evocar els morts de la lluita con-
tra el feixisme. Aquí es dóna veu 
als desapareguts, molts silenciats 
o oblidats, i com afirma una prota-
gonista, “¿Qui està més viu que els 
nostres morts?”. En aquest epíleg 
es formula un trist lament ple de 
retrets per acabar qüestionant-se 
tantes lluites viscudes així com el 
sentit del “nou món” que s’acaba 
d’instaurar.

Joan Millaret Valls
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INCLOSOS

IGUALADA - C/ de la Virtut, local 12 

PIERA - C/ Piereta, 44 

MASQUEFA - C/ Major, 10  

CAPELLADES - C/ del Pilar, 41 

VILANOVA DEL CAMÍ  - C/ Verge de Montserrat, 10 
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