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Fira del Camí Ral a Vilanova del Camí
Pàgs. 20 i 21

Demà, primer acte ofi cial de la Festa dels Tres Tombs 2013
Pàg. 23

1r Mercat d’antiguitats i artesania a Capellades
Pàg. 18

Red Pontiac, vibrant comèdia a l’Aurora
Pàg. 22

Il·lusionats pels Reis, sortim al 
carrer!

La nit de Reis és sinònim de sortir al carrer, i és que no hi ha poble anoienc on el 5 de gener no hi arribin 
aquests tres entranyables personatges portadors d’il·lusió per a petits i grans. Els màgics Melcior, Gaspar i 

Baltasar sempre acompanyats de fidels patges van deixar al seu pas, els regals que els infants els havien dema-
nat.   Pàgs. 4 a 8

Jordi Viladoms té ben 
encarat el Ral·li Dakar

Ahir dimecres, tancada la cinquena etapa del Ral·li Dakar, es confir-
mava que l’igualadí Jordi Viladoms acabava el dia en 17a posició, 

i continua cinquè a la classificació general de les motos, sent el primer 
espanyol i a només 13’13’’ del primer classificat. Queden encara molts 
dies de competició i no hi ha res decidit, cal només que el pilot igualadí 
mantingui un bon ritme de cursa i pugui continuar el camí ascendent 
fins al podi.   Pàg. 31

L’any 2013 portarà la nova 
Biblioteca a l’Espai Cultural 
Mont-Àgora

Si es compleixen les previsions, Montbui veurà aquest any 2013 com el 
municipi estrena la nova Biblioteca que es construirà a l’Espai Cultural 

Mont-Àgora; la segona fase de les obres d’aquest gran espai cultural 
es posa en marxa gràcies a les subvencions que arribaran a través del 
PUOSC i la Llei Barris de la Generalitat i a través de la Diputació de 
Barcelona.   Pag. 19
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EL TEMPS A LA COMARCA
Albert Borràs i Gonzàlez

Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de 
l’endemà. A partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, 
amb la recepta corresponent, a la Policia Local.

Avui dijous, dia 10 de gener: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 11: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 12: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 13: Miserachs, Rbla. Nova, 1 (9-22 h) i Secanell, 
Òdena, 84 (22-9 h).
Dia 14: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 15: Bausili, Born, 23.
Dia 16: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 17: Del Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.

D’INTERÈS

2012 càlid i sec a la comarca 
 

 S’ha acabat el 2012 i ho ha fet amb una temperatura mitjana per sobre 
de la mitja climàtica. Pel que fa a les precipitacions ens hem quedat per sota 
del valor mig. Tot això fent referència a la comarca i segons dades del Servei 
Meteorològic de Catalunya. 
 A continuació podem observar un parell 
de mapes que ha publicat el Servei Meteorològic 
de Catalunya. El primer, el podeu veure a la 
dreta, ens indica la diferència de temperatura 
entre el 2012 i la mitjana climàtica. A bona part 
de la comarca entre 0,5ºC i 1,0ºC per damunt 
del valor mig. A la part central una zona àmplia 
amb una temperatura entre 0,0ºC i 0,5ºC per 
damunt de la mitjana. També s’observa un 
màxim a la zona de Montserrat a on la 
temperatura s’ha situat entre 1,0ºC i 1,5ºC per 
damunt de la mitja climàtica. 
 Pel que fa referència a la precipitació la quantitat caiguda a la comarca 
s’ha situat en bona part entre els 400mm i els  
550mm. A punts de l’oest de l’Alta Anoia fins i 
tot la quantitat ha estat inferior als 400mm. Al 
mapa de la dreta podem observar quin 
percentatge representa aquesta quantitat 
respecte el que ens marca la mitjana climàtica. 
Podem observar com en bona mesura a la 
comarca ha caigut entre un 70% i un 90% del 
que marca la mitjana o el que és el mateix ha 
caigut entre un 10% i un 30% menys respecte 
la mitja. A punts de l’Alta Anoia la diferència 
encara ha estat més gran. El color més 
ataronjat ens indica que ha caigut entre un 30% 
i un 50% menys respecte la mitja. 
 Podeu consultar més informació sobre el resum del 2012 a: 
www.observatoridepujalt.cat  
 
 

 

Dades de la comarca – Del 19 de desembre 2012 al 8 de gener 2013 
 

Població Màx  
( ºC ) Dia Mín 

( ºC ) Dia Precipitació 
(mm) 

Pujalt (Alta Anoia – 750m) 18,9 24 -0,9 3 0,4 

Òdena (Conca d’Òdena – 330m) 17,8 24 -4,5 3 0,1 

La Llacuna (590m) 22,7 24 -3,4 3 0,1 

Hostalets de Pierola (320m) 20,2 24 1,6 3 0,4 
 

Les dades d’Òdena, La Llacuna i Hostalets de Pierola són de les estacions automàtiques del 
Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades de Pujalt són les de l’Observatori de Pujalt. 

 

Astronomia 
Dijous 10 de gener: Sortida Sol 8:17h       Posta Sol 17:41h 
Dijous 17 de gener: Sortida Sol 8:14h       Posta Sol 17:49h 

Lluna nova: divendres 11 de gener 
 

Previsió pels propers dies a l’Anoia 
 

DIJOUS 10:       Matí  Tarda 
 El dia començarà amb alguns núvols i 
també amb boira a l’Alta Anoia, boira 
gebradora. Al llarg del dia el sol anirà 
dominant a bona part de la comarca a 
excepció de l’Alta Anoia a on es poden 
mantenir les boires fins a primera hora de la tarda. Les temperatures baixaran. 
 

DIVENDRES 11:      Matí  Tarda   
El dia començarà amb boires que 

s’aixecaran a bona part de la comarca a 
excepció de punts de l’Alta Anoia a on es 
podrien mantenir fins a mig dia. Les 
temperatures baixaran. 
 
 

DISSABTE 12:     Matí   Tarda 
 El dia serà assolellat amb presència 
d’algun núvol a primera hora i també al final 
de la tarda. Les temperatures es mantindran. 
 
 
 

DIUMENGE 13:      Matí   Tarda 
El dia serà variable. Les temperatures 

baixaran. Amb els mapes d’ahir dimecres la 
predicció era encara força incerta. Podeu 
consultar la predicció actualitzada a: 

www.observatoridepujalt.cat  
 

Seguiu les actualitzacions de la predicció pel cap de setmana a la web: 
www.observatoridepujalt.cat   

 
 

Bon cap de setmana! 
albertborras@gmail.com 

 
Aquesta secció és gentilesa de l’Observatori de Pujalt.  

Per visites, observacions astronòmiques i cursos: 
       93 869 80 22  -  info@observatoridepujalt.cat     

 www.facebook.com/observatori           
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Marc Castells, alcalde d’Igualada

“El suport a les famílies que més noten la crisi i la 
reactivació econòmica són les prioritats per l’any 2013”

- Quines són les prioritats del 
govern que encapçala per aquest 
any 2013?

- Una d’urgent i ineludible en 
el vessant social, com és el suport 
a aquells que més estan notant la 
crisi, i una segona, igualment im-
portant a curt i mig termini, com és 
l’estímul econòmic de la ciutat. De 
la crisi en sortirem tornant a gene-
rar activitat i riquesa, aquestes són 
les grans prioritats del govern de 
CiU i ERC-RCat.

- Socialment, com concretaran 
el suport als més necessitats?

- La passada tardor vam fer un 
pas molt important com era l’apro-
vació, amb el suport de la majoria 
de forces polítiques del consisto-
ri, d’un Pacte Social per Igualada. 
Som ben conscients de la cruesa 
del moment i és precisament ara 
quan la ciutadania necessita més 
suport, proximitat i un servei pú-
blic a l’alçada. Aquest Pacte recull 
múltiples mesures de suport a les 
famílies, per a ajudar-les a cobrir 
aquelles mancances que puguin 
tenir en vessants tan diversos com 
l’habitatge, l’alimentació, l’escola-
rització dels infants o, fins i tot, la 
higiene.

- L’habitatge i els desno-
naments són avui un dels grans 
drames de la nostra societat. Què 
s’està fent?

- Ho sabem i, per això, estem 
aplicant l’exempció en les plusvà-
lues en casos de dació en paga-
ment de l’habitatge habitual. No 
pot ser que algú que perd la se-
va llar es vegi després castigat per 
un impost. Com a mesura comple-
mentària i conjuntament amb la 
Diputació, hem posat a disposició 
de tothom qui ho necessiti i de 
manera gratuïta un servei d’orien-
tació i intermediació en deutes de 
l’habitatge. Si un particular sospita 
que pot acabar tenint dificultats 
per pagar la seva hipoteca, ha de 
reaccionar  de seguida, perquè si 
allarga el procés en el temps es fa 
molt difícil trobar una solució. 

- Hi ha, però, franges d’edat 
a les quals la crisi està afectant 
molt: la tercera edat, els joves i els 
infants. Se’ls contempla?

- Evidentment. Tenim molt pre-
sents les necessitats de la nostra 
gent gran. Abans de l’estiu tin-
drem en funcionament el nou Ca-
sal de Gent Gran, que es troba ac-
tualment a la recta final de la seva 
construcció i, a més, la passada tar-
dor es van posar en funcionament 
els pisos amb serveis Viu B2, unes 
instal·lacions de primera divisió per 
als nostres avis. Conscients, però, 
de la dificultat que pot suposar 
per alguns el fet d’assumir el seu 

lloguer mensual, hem engegat una 
línia d’ajuts que els pot alleujar 
aquesta despesa. Pel que fa als in-
fants, és una absoluta prioritat ga-
rantir l’alimentació dels més petits 
i, per això, vetllem per l’accés dels 
nens i nenes de famílies necessita-
des al Banc de Queviures. Quant 
als joves, sabem que la crisi com-
porta un important risc de fractura 
i d’exclusió social en alguns àmbits. 
Per això, duem a terme polítiques 
d’integració i de foment dels valors 
en aquelles famílies que més ho 
precisen, com el programa Futbol-
Net, amb la Fundació FC Barcelona. 

- I, evidentment, l’altra gran 
problemàtica de la capital de l’Ano-
ia és l’atur. És optimista pel que fa 
a la regeneració econòmica?

- El nostre és un atur que mal-
auradament arrosseguem des de 
ja fa dècades, des de la caiguda del 
nostre tèxtil, i que s’ha vist incre-
mentat els darrers anys per l’atura-
da d’altres sectors com ara la cons-
trucció. Tenim un problema molt 
important a Igualada i l’afrontem 
per dues vies. D’una banda, amb 
polítiques d’orientació i formació 
que ajudin a la reinserció i, si cal, 
al canvi de rumb professional dels 
nostres aturats. I, de l’altra, bus-
cant la generació de nous llocs de 
treball, apostant per la potenciació 
de projectes que ens facin únics 
com a ciutat i que ens permetin 
captar inversions.

- Quins són aquests projectes 
de futur que contempla per Igua-
lada?

- Miri, en un moment com 
aquest cal apostar, sens dubte, per 
potenciar aquells sectors que ens 
diferenciïn, que ens posicionin a 

nivell de país i a nivell europeu. 
Uns sectors i unes activitats que ens 
facin atractius a ulls dels possibles 
inversors. Cal generar un ecosis-
tema òptim, unes condicions aco-
llidores per enfortir Igualada. Per 
això creiem molt en el futur centre 
4D Health, un hospital simulat pio-
ner a tot l’Estat que durà a Iguala-
da professionals dels més diversos 
àmbits de la salut per a preparar-se 
i, en conseqüència, millorar la se-
guretat dels pacients. I, per això, 
creiem també en la nostra ambició 
d’esdevenir la Capital Europea de 
la Pell de Qualitat, perquè tenim 
la base, perquè l’ADN de la ciutat 
fa olor de pell i perquè som únics a 
Catalunya en aquest sector. Tenim 
uns adobers que exporten el 80% 
de la seva producció a les princi-
pals marques a nivell mundial, és 
un sector que ens fa singulars, que 
genera ocupació i riquesa direc-
tament, i que volem reforçar. En 
conseqüència, els estem dotant de 
millors estudis universitaris, amb 
una nova Escola d’Enginyeria al Pla 
de la Massa, amb un Màster Inter-
nacional en Enginyeria del Cuir i 
amb una Càtedra UPC en Innovació 

de la Pell. Perquè tot sector pro-
ductiu necessita una sòlida base de 
coneixement i investigació al seu 
darrere, precisa d’un capital humà 
ben preparat per a poder créixer i 
ser més i més competitiu.

- I pel que fa als sectors econò-
mics històrics que intenten sobre-
viure a la crisi, com el comerç?

- Creiem que, malgrat el con-
text, ens podem consolidar com 

una important capital comercial 
de la Catalunya interior i el sector 
ens té al seu costat. Amb aquest 
objectiu, apostem per dur esdeve-
niments als nostres carrers perquè 
estimulin l’activitat comercial, com 
l’European Balloon Festival, l’Igua-
lada Urban Running Night Show o 
el Mundial de Biketrial. En la ma-
teixa línia d’estímul, enguany hem 
obert tres zones blanques amb du-
es-centes places d’aparcament gra-
tuït a deu minuts a peu del centre, 
i hem engegat mesures de dina-
mització al Mercat de La Masuca, 
oferint la possibilitat d’arrendar 
les parades anualment enlloc d’ac-
cedir a una concessió a onze anys. 
Així animem aquells emprenedors 
que es plantegin una aventura co-
mercial al nostre mercat municipal. 
I deixi’m avançar-li que no només 
apostem pel comerç, també apos-
tem pel tèxtil, que molts donen 
per mort, i aviat tindrem novetats 
en aquest sentit.

- Quan van arribar al govern 
van destacar una situació econò-
mica complexa al consistori. Quina 
és ara aquesta situació?

- Hem heretat un Ajuntament 
molt endeutat i estem fent una 
tasca poc agraïda però necessària. 
Estem posant ordre a les finances 
amb una gestió rigorosa i respon-
sable. Vam trobar un Ajuntament 
que acumulava 63 milions d’euros 
de deute, conjuntament amb les 
empreses municipals i el Consorci 
Sociosanitari d’Igualada. Ara es-

tem en el bon camí per a posar-hi 
remei i hem adoptat un rigorós 
pla d’ajust centrat sobretot en la 
reducció de la despesa, que estem 
aplicant de manera escrupolosa. A 
més, estem tornant tot aquest deu-
te als bancs a un ritme aproximat 
de 5 milions d’euros cada any i pre-
veiem haver-lo reduït en 20 milions 
en total durant aquesta legislatura, 
l’any 2015. Perquè es faci una idea 
de quin és el nivell d’endeutament 
que vam trobar, aquest any 2012 
l’Ajuntament ha pagat un milió i 
mig d’euros als bancs només pels 
interessos corresponents al consis-
tori, les empreses i el CSSI.

- Quines perspectives preveu 
per Igualada i l’Anoia aquest 2013?

- Sóc moderadament optimista 
pel que fa a Igualada, perquè es-
tic convençut que estem sembrant 
com cal i aviat començarem a re-
collir. Evidentment, però, com deia 
abans, la nostra urgència ara és no 
deixar ningú pel camí i fer costat a 
totes aquelles famílies que necessi-
ten el nostre suport. 
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La il·lusió pels Reis omple a vessar els 
carrers de la ciutat

IGUALADA

Com ja és habitual, l’inici de la 
Festa de Reis d’Igualada 2012-

2013 va tenir lloc el divendres 28 
de desembre, amb l’arribada de 
l’emissari de SS MM els Reis d’Ori-
ent, el Patge Faruk i els més 200 
patges que l’acompanyaven al 
pavelló esportiu de Les Comes. Pre-
vi a l’arribada de tan il·lustre per-
sonatge, petits i grans van poder 
gaudir d’allò més amb un festival 
infantil a càrrec del grup d’anima-
ció Xip-Xap que, van presentar el 
seu espectacle: “Que peti la plaça”. 
L’esdeveniment va ser d’un èxit 
absolut com ho demostren l’afora-
ment de 2.500 persones a la pista 
d’hoquei, i els centenars que van 
aplegar-se a la pista de bàsquet

Des de l’endemà de la seva arri-
bada i fins el mateix dia 5 de gener 
del 2013, el missatger dels Reis es 
va dirigir als nens i nenes d’Iguala-
da i comarca a través de l’emissora 
de Ràdio Igualada i, de la cadena 
de TV Canal Taronja (Anoia). 

El dia 1 de gener del 2013 en 
una llarga jornada matinal, el Tea-
tre Municipal de l’Ateneu Igualadí 
va acollir la recepció del Patge Fa-
ruk de les cartes que els nens i ne-
nes escriuen als tres Reis d’Orient, 
per demanar-los els regals que de-
sitgen que els portin quan vinguin 
a Igualada. A la sortida de la sala, 
cada infant era obsequiat amb un 
globus i una bossa amb llaminadu-
res, uns llibres promoguts per un 
centre mèdic igualadí, un quadern 
d’anglès i la tradicional auca de 
Reis, enguany amb textos de Javier 
Fernández Mata i il·lustracions de 
Teresa Suau Fa.

El lliurament de les cartes va 
assolir la xifra rècord de 2.617 uni-
tats.

Els Reis Mags de l’Orient van 
arribar a Igualada la tarda del dia 
5 de gener. L’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells i Berzosa acompanyat 
dels regidors del Consistori Munici-
pal, van donar la benvinguda a Ses 
Majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar. 

Després del parlament reial que 
aquesta vegada va anar a càrrec del 
Rei Baltasar, el repic de campanes 
des de les esglésies de la Soledat i 
de Santa Maria, va senyalar l’inici de 
la cavalcada. La comitiva va comptar 
amb l’acompanyament de la Banda 
de Música d’Igualada i de la Unió 
Filharmònica d’Amposta. Enguany, 
mercès a una iniciativa conjunta de 
l’Ajuntament i la Comissió Orga-
nitzadora de la Cavalcada dels Reis 
d’Igualada, aquest acte va ser per 
primera vegada en la seva història 
retransmès per Internet, via strea-
ming. Un total de 800 patges van 
acompanyar a Ses Majestats durant 
la desfilada, en què van llançar-se 
5 tones de caramels. Tot seguit, els 
camions de repartiment van iniciar 
l’entrega de les joguines a les llars 
de la ciutat, assolint la xifra de 3.000 
paquets. 

Una vegada més, Igualada ha 
lluït amb la seva Festa de Reis que 
alhora ha sigut motiu d’alegria per 
a grans i petits.

El bon temps va acompanyar la Fira de Reis
IGUALADA

Com cada any en el dia de Reis, 
el Passeig i el casc antic de la 

ciutat es van omplir durant tot el 
matí de parades. Enguany, entre 
la Fira de Reis i el Mercat d’Anti-
guitats, col·leccionisme i art es va 
arribar als més de 300 expositors, 
alguns menys que en l’edició pas-
sada degut al fet que, en ser diu-
menge, hi ha molts paradistes que 
participen en mercats municipals i 
no van poder participar-hi.

Els planters estaven ubicats des 
del parc de l’Estació Vella fins al 
carrer d’Òdena, els artesans fins al 

carrer de Sant Vicenç i fins al carrer 
Lleida els venedors ambulants. Des 
de l’organització es valora molt 
positivament la qualitat dels pro-
ductes exposats i el nivell de les 
parades, sobretot a l’apartat d’ar-
tesania i de planters. 

En el casc antic de la ciutat, un 
any més coincidint amb les parades 
al Passeig, es va celebrar el mercat 
d’antiguitats, art i col·leccionisme 
amb un nombre molt gran de bro-
canters i col·leccionistes amb pro-
ductes de gran qualitat.

La bona temperatura va afavo-
rir que molta gent sortís al carrer.

Creu Roja a l’Anoia regala 
joguines a gairebé 500 infants

IGUALADA

Enguany la campanya de Jogui-
nes 2012 desenvolupada a la 

comarca de l’Anoia tanca amb 
un volum de recollida de 1.300 
joguines noves; aquest fet ha 
possibilitat que cap infant de la 
comarca es quedés sense jogui-
nes la “nit màgica de Reis”; si bé 
és cert que determinades fran-
ges d’edat, de zero a tres anys, 
o certa tipologia de joguina com 
nines o cotxes presentaven una 
mancança inicial, aquestes s’han 
pogut adquirir gràcies a l’estoc 
que disposa Creu Roja Joventut 
a Catalunya. La dada més desta-
cable ha estat l’important incre-
ment d’infants que s’han benefi-
ciat de la Campanya, que supera 

en més de 130 a la xifra de l’any 
anterior.

Tot i que l’acte Central de la 
campanya ha estat la tradicional 
Marató de joguines, que es va cele-
brar el passat 21 de desembre, val 
a dir que es du a terme una altra 
tasca molt important de Sensibilit-
zació prèvia a les escoles i instituts

Creu Roja a l’Anoia, organitza-
dor de la Campanya de Joguines 
agraeix la participació a les més de 
30 persones voluntàries, la partici-
pació desinteressada d’empreses, 
centres d’ensenyament, entitats, 
cavalcades de reis i administraci-
ons de la comarca, i fins i tot per-
sones vinculades a projectes propis 
de l’entitat, que han donat suport 
a la recollida.

Igualada és solidària
La recollida d’aliments d’Igualada x Igualada 
aporta els productes més necessaris per 
al Banc de Queviures

IGUALADA

Si bé quantitativament la jornada 
del dissabte 22 de desembre no 

va assolir els objectius fixats, sí que 
va suposar un gran salt qualitatiu, 
tal i com havien demanat insistent-
ment els responsables del Banc de 
Queviures. Es van recollir al voltant 
de 8000 quilos de productes, molts 
dels productes que més falta feien: 
oli, llet, llaunes de sardines, bol-
quers, cereals, sal, sucre i productes 
d’higiene personal.  

Hi van participar 1.200 volun-
taris i més d’un centenar d’entitats 
i empreses, ja fos organitzant les 
més de 70 activitats, facilitant la 

logística o fent aportacions econò-
miques. El total recollit supera els 
3.000 euros, que es destinaran a 
comprar productes frescos.

El CAP Igualada Urbà 
també col·labora amb la 
campanya 

El CAP Igualada Urbà, de l’Ins-
titut Català de la Salut, també es 
va convertir en punt de recollida 
d’aliments de la campanya Iguala-
da x Igualada en benefici del Banc 
de Queviures de la ciutat. Al CAP 
s’hi van instal·lar unes caixes on 
tots els usuaris podien deixar-hi les 
seves aportacions. 

El primer 
anoienc de 
l’any
IGUALADA

La matinada de l’1 de gener de 
2013, al volant de quarts de 

dues, naixia a l’Hospital d’Igualada 
el primer nadó de l’any a la ciutat. 
Jaume Gomila i Màrmol, fill del Gal 
i la Maria, va rebre visita de l’alcal-
de d’Igualada. El petit va pesar tres 
quilos i 300 grams.





6 MIRANT ENRERE 10 de gener de 2013

Els Reis passen deixant molta il·lusió
CAPELLADES

Ses Reials Majestats van passar 
dissabte per Capellades amb 

una comitiva de més de 50 patges, 
que acompanyaven els tres reis i el 
patge Kamalú, tant des de les car-
rosses com des de diversos vehicles.

Els nens i nenes els esperaven 
il·lusionats des del carrer Major 
i la plaça Verdaguer, on els Reis, 
després de ser rebuts per l’alcalde 
Marcel·lí Martorell, van entrar a 
l’església a adorar el Nen Jesús. 
A la plaça, amb tots els patges al 
peu de l’escenari, primer va parlar 
l’alcalde, qui va agrair la tasca dels 
Reis i els va animar a continuar 
repartint regals i joguines per to-
tes les cases capelladines. El Pat-
ge Kamalú va parlar seguidament 
per continuar demanant esforç en 
aquests anys difícils, però sempre 
amb la màgia dels infants. 

Amb la Cavalcada de Reis es 
posa pràcticament punt i final a les 
celebracions nadalenques que van 
començar amb el Pessebre Vivent 

organitzat per l’Escola Mare del 
Diví Pastor i l’exposició de Nadal a 
Casa Bas, amb les pintures de Jordi 
Pons. Durant aquests dies també 
s’ha pogut gaudir dels pessebres 
a l’església de Santa Maria i del 
Taller del Pessebre del carrer Sant 
Francesc; del teatre amb l’obra El 
miracle d’Anna Sullivan, a càrrec 
del Grup Teatral de Capellades; del 

concert de Sant Esteve de la Coral 
Noves Veus i del concert de Reis 
de la Coral Xeremell, a més de la 
tradicional Cursa del Gall Dindi i la 
Travessa a la Bassa.

Ara només queda, diumenge 
vinent, l’entrega de premis del 
Concurs de Pessebres que orga-
nitza la Parròquia de Capellades, i 
que es farà després de la missa.

Cloenda de les activitats de Nadal i Reis
CARME

El cicle d’activitats nadalenques 
va començar el diumenge 23 

de desembre amb la representació 
del quart Pessebre Vivent, amb la 
participació de més d’un centenar 
de vilatans i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. Es van millorar 
les escenes existents, es van intro-
duir algunes de noves i de nou es 
va comptar amb la participació del 
Cor de Caramelles de Carme. 

Els personatges vivents van om-
plir durant dues hores algunes en-
trades de les cases del carrer Sant 
Martí i els voltants de la plaça de 
l’església.  La resposta dels vilatans 
de Carme, com sempre, no podia 
ser millor: els carrers es van omplir, 
i al llarg del recorregut, la música, 
la gent, els llums, les converses, els 
cants, van donar vida, llum i color 
a una tarda de diumenge. 

Quan tocaven les 12 de la nit 
del 24 de desembre, a l’interior de 
l’església de Carme, sonaven les 12 
campanades, seguides de la cançó 
popular “Les dotze van tocant...” 
preludi de la representació del “Pe-
tit Vailet”, obra teatralitzada per 
nens i nenes de Carme que reciten 
els versets ben apresos i canten 
les melodies pròpies d’aquesta re-
presentació. Al final, un cant nou, 
la cançó “M’agrada el Nadal” de 
Damaris Gelabert.

Les responsables de tirar enda-
vant aquesta representació: la Ge-
orgina, la Mònica i la Montserrat, 
després de tots els neguits passats 
en els diferents assajos, van poder 
descansar tranquil·les i satisfetes 
pel resultat. 

Al migdia del dia de Sant Es-
teve, els nens i nenes de Carme i 
Orpí, i també d’altres pobles de la 
comarca, van donar les seves cartes 
adreçades als Reis d’Orient. El Pat-
ge Faruk, acompanyat de 4 patges, 
va fer acte de presència a la sala 
del teatre. Va arribar puntual al 
seu encontre amb els infants, va 
adreçar unes paraules a tots els 
presents i va rebre un a un els di-
ferents infants, il·lusionats de po-
der parlar amb aquest personatge 
entranyable que els recordava que 
ben aviat, el 5 de gener, arribaran 
Ses Majestats els Reis d’Orient.

Les tardes dels dies 28, 29 i 30 

de desembre, com en anys anteri-
ors, el Casal de Carme i el Centre 
recreatiu i cultural van acollir la se-
gona edició del Saló de la Infància, 
preparat de manera desinteressa-
da per un grup de pares i mares. 
Amb la col·laboració de la regido-
ria d’Infància de l’Ajuntament i del 
bar Enric es va incorporar algun joc 
nou que quedarà per a ús del Saló 
en properes edicions.

Finalment, la nit d’il·lusió dels 
infants va fer-se present el 5 de ge-
ner amb l’arribada del Reis Melcior, 
Gaspar i Baltasar. La vetllada va 
començar quan els tractors que 
condueixen les carrosses entraren 
a Can Bou (Orpí).  Després, previ al 
so de tres coets i embolcallats amb 
el fum de les bengales, aparegue-
ren a peu quasi una trentena de 
patges i patgesses que custodiaven 
els quatre tractors plens de paquets 
per a la mainada. Al seu darrere, la 
carrossa de l’àngel, seguida per la 
del Patge Faruk i finalment la més 
gran, la dels tres Reis. A l’església 
parroquial de Sant Martí el mossèn 
els donà la benvinguda al poble i 
exposà que els nens i nenes eren 
mereixedors de regals per la bon-
dat que han fet i que faran la resta 
de l’any. Grans i petits s’aproparen 
a l’altar a recollir les joguines. En 
acabar la llarga cua, cadascú marxà 
a casa a l’espera de l’arribada dels 
negres ajudants.

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

Els carrers s’omplen per 
veure la cavalcada

ÒDENA

Ses majestats els Reis d’Orient 
acompanyats de prop d’un cen-

tenar de patges van recórrer el 
municipi d’Òdena. 

Tots els odenencs van sortir al 
carrer per veure l’arribada de Ses 
Majestats i les cavalcades al nucli 
del municipi recorrent la zona de 
Can Manyoses i el Pla de la Masia i 
no van faltar al Barri de Sant Pere.

Al nucli, Melcior, Gaspar i 
Baltasar van ser rebuts per l’alcal-
de, Carles Casanova, acompanyat 
dels membres del consistori, que 

els va donar la benvinguda i els va 
lliurar la clau del municipi. Casa-
nova, els va demanar que portessin 
els regals pels més petits i també 
els regals i desitjos pels més grans, 
però sobretot il·lusió per a tothom 
i que també tinguessin en compte 
les famílies i els nens i nenes amb 
més necessitats.

Després de la desfilada, Ses 
Majestats i les seves comitives van 
repartir els regals casa per casa per 
fer realitat els somnis dels ode-
nencs i odeneques.

De Nadal a Reis

VECIANA

El diumenge dia 23 de desembre 
es van encetar els actes nada-

lencs al municipi de Veciana amb 
un molt reeixit concert a l’església 
de Sant Pere del Vim. 

L’acte, que tingué lloc des-
prés de la missa oficiada per mos-
sèn Carles Riera, va anar a càrrec 
del Cor Trinvant que va comptar 
amb la participació de la Coral de 
Veciana en els darrers temes. Du-
rant el concert es van poder sentir 
nadales tan conegudes com El noi 
de la mare, El dimoni escuat o San-
ta nit que s’encadenaren amb la 
lectura de diversos fragments del 
poema de Nadal de Josep Ma de 
Segarra. 

Tal i com estava previst en el 
programa d’actes nadalencs es va 
celebrar la tradicional Missa del 
Gall a l’església parroquial de San-
ta Maria de Veciana.

La missa, oficiada per mossèn 
Antoni Monclús, va estar acompa-
nyada per les veus de la Coral de 
Veciana dirigida per Ester Alonso. 
En acabar la missa el mateix grup 
va fer una cantada de nadales que 
va comptar amb Ildefons Alonso al 
piano. La festa s’arrodonia  amb 
coca, torrons i cava gentilesa de 
l’Ajuntament.

El diumenge 30 de desembre, 
i seguint amb l’agenda l’Ajunta-
ment va fer entrega dels premis 
del tercer concurs de pessebres de 
Veciana.

El premi a la participació que 
s’entregà a totes les persones que 
van prendre part en el concurs fou 
una entrada al pessebre vivent 
d’Ardèvol en el marc de la sortida 
que es farà aquest proper diumen-

ge dia 13 de gener com a darrer 
acte de l’agenda de Nadal. A més, 
com a mencions especials, es va 
premiar el pessebre més treballat, 
el més original i el més simbòlic re-
caient els obsequis a les famílies de 
Cal Baqué de Sant Pere del Vim, la 
masia de Viure a Montfalcó el Gros 
i Cal Rosó de Santa Maria del Camí 
respectivament.

El mateix dia va enir lloc, per 
primera vegada al municipi de 
Veciana, l’arribada del Patge Faruk 
amb el propòsit de recollir les car-
tes dels nens i nenes que l’espera-
ven il·lusionats i nerviosos.

L’emissari reial va arribar al 
migdia al local social de Santa 
Maria del Camí acompanyat pels 
seus patges, els quals el van aju-
dar a recollir els encàrrecs de la 
mainada per fer-los arribar als Reis 
Mags d’Orient. Els assistents, que 
omplien la sala, van poder viure i 
veure de primera mà les cares dels 
més petits que escoltaven amb una 
barreja d’atenció, sorpresa i il·lusió 
les paraules del patge Faruk.

Posteriorment, i com ja es tra-
dició, el dia 5 de gener Ses Ma-
jestats van arribar a Veciana per 
portar obsequis i renovar un any 
més la il·lusió de xics i grans. En-
guany, i degut al gran nombre de 
llars que havien de recórrer, la co-
mitiva reial va arribar puntualment 
per fer les corresponents visites i 
desplaçar-se després cap a la zona 
de Sant Pere del Vim. Més tard van 
fer cap als nuclis i masies de Segur, 
Montfalcó el Gros i Santa Maria 
del Camí, arribant a totes les llars, 
on esperaven amb il·lusió la seva 
visita, omplint-les de màgia i joia.
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INICI DELS CURSOS L’11 DE GENER DE 2013

Les novetats de la festa de Reis no passen 
factura
VILANOVA DEL CAMÍ

La celebració dels actes de la gran 
festa de Reis a Vilanova va ini-

ciar-se el dia 28 de desembre amb 
l’arribada del patge Makalí i el seu 
seguici de patges i patgesses.

El dia 1 de gener, com ve sent 
tradició, es va fer el lliurament de la 
carta. L’entitat va decidir fer pagar 
un euro per sufragar les despeses 
de la festa i segons Manuel Ocaña, 
malgrat els comentaris en contra 
que s’havia guanyat aquesta deci-
sió, el canvi no ha fet minvar gai-
re la participació i més d’un miler 
d’infants acompanyats de familiars 
van portar la carta el dia 1, a Can 
Papasseit.

La gran festa, però, va ser la nit 
del 5 de gener, amb la visita de Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient. 
La recepció a la plaça del Mercat va 
comptar aquest any amb la partici-
pació d’un grup d’infants de l’Escola 
Joan Maragall que per sorteig van 
ser els afortunats de pujar a donar 
la benvinguda a Melcior, Gaspar i 

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

Més de 220 patges i patgesses 
van desfilar per fer realitat la il·lusió 
de molts infants vilanovins. La pre-
sència dels patges, sobretot a l’hora 
de repartir els desitjats regals, va 

enlluernar petits i grans, que van 
tornar a gaudir d’una nit màgica.

Els patges reials animen l’Edu-
coteca del Mercat de Sant Hilari

Una seixantena d’infants d’en-
tre 18 mesos i 4 anys van participar 
dissabte, a l’Educoteca del Mercat, 
dirigida per un grup de patges i 
patgesses reials. Aquesta activitat, 
que organitza anualment l’associ-
ació de comerciants del Mercat de 
Sant Hilari i el servei de Promoció 
Econòmica, és ben valorada per les 
famílies i contribueix a dinamitzar el 
mercat municipal.

Els Reis tanquen les festes 
de Nadal

PIERA

Han finalitzat les festes de Nadal 
a Piera, i ho han fet amb la 

66a edició de la Cavalcada de Reis. 
En resum ha estat un Nadal molt 
destacable, tant pel que fa a les 
activitats que s’han portat a ter-
me com per la solidaritat que han 
mostrat els pierencs amb les perso-
nes més necessitades del municipi. 
Així, les maratons de joguines i ali-
ments han recollit quantitats molt 
importants i més elevades que en 
anys anteriors gràcies a Creu Roja 
i la de recollida d’aliments per a 

Càritas, organitzada per Piera Tele-
visió, on es van recollir prop de 3 
tones d’aliments. També cal fer un 
esment especial d’altres activitats 
que han omplert aquestes festes, 
com la Fira de Nadal, les cantades 
de nadales, el recital de poemes 
de la ràdio, l’exposició de pintura, 
els tallers de cartes per als reis, el 
saló de la infància i la joventut o la 
cavalcada dels Reis, entre d’altres.

La pàgina web viladepiera.cat 
n’ofereix un recull d’imatges i ví-
deos.

Els Reis també arriben a Orpí

ORPÍ

Puntualment van arribar els reis 
de l’Orient a Orpí. A les 6 de 

la tarda es van sentir els petards 
que anunciaven l’arribada de Ses 
Majestats, acompanyats pel pat-
ge Faruk i el seguici de patges. 
Nombroses persones els estaven 
esperant, però sobretot els més 
menuts, que ja estaven neguito-

sos des de feia hores, van viure el 
moment amb molta il·lusió.

Els Reis van parar a la plaça 
sant Jordi, on els nens van poder 
pujar a la carrossa i compartir unes 
paraules amb ells. Després van 
prosseguir el viatge cap a Carme, i 
els patges van repartir els paquets 
als infants del municipi.

Rebuda del Patge Ali-Huck

SANT MARTÍ DE TOUS

Puntualment, a les sis de la tar-
da, a l’hora prevista, del dis-

sabte dia 29, el Missatger de Ses 
Magestats al poble de Tous, el Pat-
ge Ali-Huck, efectuà el seu recorre-
gut pels principals carrers. Tot un 
copiós desplegament motoritzat 
engalanava una comitiva mai vista 
per aquest esdeveniment. Motos, 
quads, jeeps tot terreny, i un total 
de més de quaranta voluntariosos 
patges, anunciaven l’arribada.

Un cop al Casal, es desvetllà 
la sorpresa. Aquest any, el Patge 
Alí-Huck, comptava amb el recol-

zament del personatge de més 
influencia i rellevància a la Cort 
Reial, el Patge Alí-Key, home expe-
rimentat a visitar poble rere poble 
en aquestes dades, tot supervisant 
i col·laborant en les tasques dels 
patges. Després del discurs de l’Alí-
Huck, ell mateix es dirigí al públic 
amb unes paraules sàvies i molt 
experimentades.

Iniciaren, acte seguit, la recolli-
da de cartes conjuntament, en que 
cada nen després de parlar amb un 
o altre Patge, rebia una bossa, amb 
diversos obsequis.
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Els Reis d’Orient reparteixen 
regals i molt bons propòsits

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge 29 de desembre era 
el gran dia, esperat per molts 

infants de Montbui per tal de lliu-
rar la carta als patges reials. Un 
any més, el Centre Cívic i Cultural 
La Vinícola --al nucli urbà-- i l’Ate-
neu Cultural i Recreatiu --al nucli 
antic-- van ser els llocs de recollida 
de les cartes, per part dels emis-
saris de Ses Majestats els Reis de 
l’Orient. A Montbui, prop de 2.000 
persones van participar en aquest 
moment màgic i carregat d’il·lusió 
per als nens i nenes del munici-
pi. Els patges de l’Orient van anar 
recollint les cartes dels menuts, 
que van poder saber si estaven en 
el Llibre Blanc --el dels nens que 
es porten bé-- o bé en el Llibre 
Negre --els que no han fet bon-
dat i podrien no rebre els regals 
demanats--. Aquesta entranyable 
tradició, va ser possible gràcies 
a l’esforç de la Comissió de Reis 
del nucli antic, la Comissió de Reis 

nucli urbà i la regidoria de Festes 
de l’ajuntament.

Dissabte al vespre va tenir lloc 
la tradicional cavalcada de Reis de 
Montbui. Ses Majestats Melcior, 
Gaspar i Baltasar van arribar tal i 
com mana la tradició local en glo-
bus fins a la Plaça la Vinícola, on 
prop de 3.000 persones van viure 
aquesta gran festa de la il·lusió. Els 
Reis de l’Orient van ser rebuts per 
les autoritats del municipi, encap-
çalades per l’alcalde Teo Romero 
i tant l’alcalde com el Rei Baltasar 
van fer els tradicionals parlaments 
protocol·laris, on van parlar dels 
millors desitjos per a l’any que aca-
ba de començar. 

Un cop finalitzats els parla-
ments va donar inici la tradicional 
Cavalcada que va tenir un segui-
ment massiu; en acabar els patges 
reials van començar a portar, casa 
per casa, els regals demanats pels 
infants montbuiencs.

Els Reis Mags omplen d’il·lusió 
i regals les llars
LA POBLA DE CLARAMUNT

Els Reis d’Orient van arribar, el 
dissabte 5 de gener a la tarda-

vespre, a la Pobla de Claramunt. 
Ses Majestats, acompanyats d’una 
setantena de patges, van repartir 
il·lusió i regals a les llars, on els 
nens i nenes els esperaven impa-
cients.

La cavalcada la van organitzar 
la regidoria de Cultura i la Comis-
sió de Reis i va comptar amb la col-
laboració de l’empresa Stikets. Els 
Tres Reis i els emissaris reials van 
repartir 230 regals i uns 300 quilos 
de caramels. 

Quan passaven pocs minuts de 
2/4 de 7 de la tarda, Melcior, Gas-
par i Baltasar van arribar en car-
rosses a l’Estació de Tren. Allà ja els 
esperaven un grup de patges, que 
van viatjar en tren, i el pregoner 
reial, que va anunciar la seva arri-
bada i els va donar la benvinguda. 

La plaça de l’Estació estava ple-
na a vessar de nens i nenes, alguns 
amb fanalets, i de gent que va anar 
a rebre Ses Majestats i els emissaris 
reials. A partir d’aquí va començar 
la cavalcada que finiria a la plaça 
de l’Ajuntament. L’alcalde, Santi 
Broch, va rebre Ses Majestats i tota 
la comitiva reial al balcó de la Casa 
Consistorial. Broch va fer als Reis 
d’Orient tres peticions per a aquest 
nou any que acaba de començar: 
“En primer lloc, feina per a tots 
els poblatans i poblatanes i que la 
crisi s’allunyi tan aviat com sigui 
possible; en segon lloc, pau, amor 

i salut per a tothom, i sobretot per 
a aquelles persones que viuen difi-
cultats; i en tercer lloc, que penseu 
en el nostre país, Catalunya, i en 
la seva gent que tant us aprecien i 
que cada any us obren les portes”.

Després de les paraules de l’al-
calde, va parlar el rei Melcior que 
va dir que arribaven a la Pobla de 
Claramunt amb “la il·lusió de sa-
ber que, tot i els temps difícils que 
corren, aquesta nit, quan entrem a 
casa vostra a portar-vos els regals, 
ens rebreu amb un somriure”. 

Tot seguit, va intervenir el rei 
Gaspar que va voler fer arribar 
als infants el missatge que han 
d’aprendre a “compartir i parti-
cipar, sortir a jugar al carrer, a la 
plaça, al pati, i saltar i córrer. La 
Play i l’ordinador no us faran ni 
més forts ni valents i veiem massa 
nens tancats en móns virtuals”. Sa 
Majestat també va dir als nens i 

nenes que han d’escoltar els mes-
tres i que s’han d’esforçar tant a 
l’escola com a casa.

Baltasar va ser el darrer que 
va adreçar unes paraules a tots els 
presents a la plaça. El rei negre 
va demanar “esperança per a un 
demà millor” i que tothom aporti 
el seu gra de sorra “per fer que 
aquesta esperança allunyi els nú-
vols i aporti l’escalfor de l’amor i 
de l’amistat a tots els qui ens en-
volten”.

Després dels parlaments, i com 
ja és tradicional, els patges van re-
partir coca i moscatell per a tots 
els poblatans que es van reunir a 
la plaça. 

L’agenda d’actes nadalencs es 
tancarà el diumenge 13 de gener 
amb un concert de Reis a càrrec 
de la Coral la Lira. L’audició tindrà 
lloc a partir de 3/4 d’1 del migdia a 
l’església de Santa Maria.

Es va reviure la màgia i la il·lusió amb la 
visita dels Reis Mags
CALAF

Els infants de totes les edats i 
els Reis de l’Orient van ser els 

protagonistes de la tarda del 5 de 
gener a Calaf, com a molts d’altres 
pobles i ciutats. De fet, dissabte va 
ser un dia intens per als menuts, 
perquè al matí ja van poder salu-
dar els patges en el campament 
reial que es va instal·lar a la plaça 
Barcelona’92.

Des d’allí mateix, a la tarda, va 
sortir una petita comitiva encap-
çalada per la banda de l’Escola de 
Música, que es va encaminar cap 
a la plaça Gran per a la rebuda 
de Ses Majestats. Passaven uns mi-
nuts de les sis de la tarda quan les 
bengales van anunciar l’arribada 
de Melcior, Gaspar i Baltasar. Salu-
dant nens i nenes van entrar fins a 
l’església de Sant Jaume, plena de 
gom a gom, per fer la tradicional 
adoració després de les paraules 
de rebuda de Mn. Joan Sanglas. A 
continuació, els Reis van anar fins a 

les seves carrosses per a començar 
la cavalcada.

Com sempre, nens i nenes fe-
ien cua per pujar dalt de les car-
rosses i parlar uns minuts amb els 
Reis. La cavalcada va finalitzar a 
la plaça Barcelona’92, on van tenir 
lloc els parlaments. En primer lloc 
l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, 
va agrair la visita dels Reis i va lle-

gir-los la carta del Consell Muni-
cipal d’Infants --també assistent a 
l’acte--; una llista de tot allò que, 
segons els nens i nenes, hauria de 
millorar al municipi. Després va ser 
el rei Melcior qui va adreçar-se als 
presents, convidant petits i grans a 
recuperar la màgia i la il·lusió.

De seguida va començar el re-
partiment de paquets per les cases.

Activitats nadalenques i de 
Festa Major

RUBIÓ

El passat mes de desembre es va 
celebrar la fira de Nadal al Pla 

de Rubió, amb una bona acollida i 
la participació d’una gran varietat 
de parades amb diferents produc-
tes artesans: bijuteria, pell, sabons, 
productes nadalencs, embotits... En 
el transcurs del matí també es va 
organitzar una xocolatada solidària 
en benefici de la Marató de TV3, on 
es van recollir 141 euros, als que es 
van afegir 100 euros més que es van 
recollir a la tarda durant represen-
tació teatral de l’obra La Jaula de 
Las Locas, a càrrec del grup de La 
Barraca de Copons.

D’altra banda, els passats 1 i 2 

de gener va tenir lloc la Festa Major 
del Pla de Rubió, que va començar 
amb el ball de vetlla amb els músics 
Joan i Josep, durant el qual hi va ha-
ver el Ball de la Crespella. L’endemà, 
per als més matiners hi va haver pu-
jada en globus amb vol estàtic amb 
la col·laboració de Camins de Vent, 
i al migdia, a la sortida de la missa 
en honor al patró Sant Macari, tots 
els presents van esperar un any més 
l’arribada del patge Macari i el seu 
seguici, que venien a cavall, i des-
prés de recollir les cartes de tots els 
nens que van passar pel Local Social 
del Pla es va acomiadar fins l’any 
que ve. Com a cloenda de la festa hi 
va haver un pica-pica. 

Kan Bakus rep el primer 
premi Cartaví 2012
IGUALADA

El passat mes de desembre, al 
Palau de la Generalitat es pro-

cedí a l’entrega dels Premis Cartaví 
2012, que s’atorguen als restau-
rants de Catalunya que demos-
tren un excel·lent tracte als vins 
del nostre país. Les votacions dels 
mateixos clients, via Internet, i la 
valoració d’un jurat d’experts con-
cedeixen el preuat guardó a un 
total de 15 restaurants.

Kan Bakus, ubicat a la rambla 
d’Igualada, ha rebut el primer pre-

mi Cartavi 2012, de la seva catego-
ria a la província de Barcelona, en 
reconeixement a la seva carta de 
vi català i la carta específica de vins 
de la comarca de l’Anoia. El premi, 
recollit per Sònia Farran (sommeli-
er i propietària del restaurant) de 
mans del conseller d’agricultura de 
la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, 
consta d’una placa distintiva del 
premi, així com un diploma acredi-
tatiu i un reportatge en una de les 
revistes més importants del sector.
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NECESSITEM
LA TEVA FORÇA

PER CONTINUAR
EMPENYENT

CATALUNYA

Amb poc fem molt
Fes-te soci de l’ANC

Es necessita ESTETICIEN 
amb titulació i autònoma

Es demana experiència demostrable
S’ofereix local equipat amb maquinària (depilació, 

solàrium, pressoteràpia, corrents...).

Interessats trucar al 93 806 75 56

Quatre dies per innovar al 
Saló de la Infància
IGUALADA

Amb el lema de El Saló de les 
Idees, l’Ajuntament de la ciu-

tat, organitzador de la iniciativa, es 
va proposar transmetre als infants 
la importància de la creativitat i 
l’emprenedoria, especialment en el 
moment actual. Per això, a banda 
dels habituals jocs i inflables, de 
l’espai per nadons, dels espais de 
ludoteca i d’expressió plàstica, i 
d’un espai d’aventura per petits 
i grans, enguany es va posar una 
atenció molt important en múlti-
ples tallers i activitats que transme-
tin als més petits el pes que poden 
tenir l’enginy i el coneixement. 

En la seva inauguració, el pas-
sat 27 de desembre, Marc Castells 

destacava “la gran rellevància que 
té en el món actual el fet d’incen-
tivar entre els més menuts aquesta 
creativitat, transmetre’ls que cal 
buscar les pròpies solucions als pro-
blemes i que és important trobar 
una sortida a les inquietuds”. 

El Saló de la Infància rep més 
2.000 visites 
VILANOVA DEL CAMÍ

El Saló de la Infància de Vilanova 
del Camí ha tancat la dinovena 

edició amb una valoració més que 
positiva. Més de dues mil persones 
van passar durant els tres dies pel 
Saló de la Infància on es va poder 
gaudir de l’espectacle d’Artístic i de 
l’animació dels personatges Disney, 
una iniciativa conjunta de la regi-
doria d’Ensenyament, Ràdio Nova 
i l’escola Artístic, també va ser 
molt esperada l’arribada del Patge 
Makalí i l’últim dia a més dels jocs 
i tallers del Saló es comptà amb les 
exhibicions de l’Esbart Dansaire i 
moltaXamba Camp del Rei.

La proposta lúdicoeducativa 
“Jugant també s’aprèn” de l’enti-
tat Endinsa’t, que enguany s’ocu-
pava de l’organització del Saló, va 
ser tot un èxit. 

La Coral Merlet tanca el 
trimestre

IGUALADA

La igualadina Coral Merlet, que 
aquest gener ha entrat en el 

seu 18è aniversari, ha tancat el 
primer trimestre del curs amb un 
seguit d’actuacions que van iniciar-
se a mig mes de desembre amb el 
concert de Nadal a Carme. Vindria 
després la participació a la cantada 
que es feia a la plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada amb totes les 
altres corals de la ciutat i l’endemà 
dia 22 no van faltar a la cita solidà-
ria convocada des d’IgualadaxIgua-
lada, oferint els seus cants al recer 
d’una de les botigues de roba del 
carrer de Sant Magí.

Després del parèntesi nadalenc, 
el dia 29, els “merlets” van ser con-

vidats a la Residència de gent gran 
de Capellades i al residencial Viu 
Bé d’Igualada, on van desgranar 
un bonic i variat repertori musical 
i no hi faltaren les nadales amb 
les que es convidava a cantar els 
residents.

De cara als propers dies el gruix 
d’homes i dones de la Coral Mer-
let, tindran una petita intervenció 
al Tradicional Concert de Reis de 
la Coral Els Verdums, serà aquest 
dissabte dia 12 a 2/4 de 7 de la 
tarda al Teatre municipal L’Ateneu 
i com a actuació més destacada els 
espera el concert que es farà a la 
Sagrada Família d’Igualada amb 
motiu de la Festa de la Candelera, 
el dia 2 de febrer.

Bona acollida de la primera Fira i Festa del 
Nadal 
CALAF

El bon temps va acompanyar la 
primera edició de la Fira i Festa 

del Nadal a Calaf, organitzada pels 
veïns de la plaça Barcelona’92. La 
Fira va reunir nombrosos artesans, 
que van exposar i vendre produc-
tes alimentaris, de bijuteria, roba, 
regals... Tampoc no hi van faltar un 
gran tió, l’arbre dels desitjos, diver-
sos tallers de manualitats per a la 
mainada... i una foguera per donar 
més caliu. Durant el dia es van suc-
ceir també actuacions musicals i 
contacontes i es vam representar 
fragments dels Pastorets.

La Fira i Festa del Nadal, que va 
durar tot el dia, va ser visitada tam-
bé pel diputat delegat d’Igualtat, 
Ciutadania i Benestar Social, Josep 

Oliva, i per la diputada adjunta de 
Cultura, Mireia Hernández, acom-

panyats de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Calaf. 



10 MIRANT ENRERE 10 de gener de 2013

S’HA PERDUT GATA 
a la zona de 

Les Comes (Igualada)
Respon al nom de 

LLUNA, és de color 
negre amb els peus de 

color blanc.

Es recompensarà la 
seva devolució.

Telèfons 669 485 500 
669 485 499

Amor i Silenci, 
nou poemari de 
Marc Freixas
Marc Freixas veu novament 

com a través del micromece-
natge, aquest cop de La Comarcal 
Edicions, pot veure la llum el seu 
nou poemari Amor i Silenci.

Així el període d’aportació di-
nerària es va obrir ahir dimecres 
i s’allarga fins a 45 dies vista. Si 
s’aconsegueix l’objectiu en el pe-
ríode de temps indicat, s’editarà 
el llibre i tots els micromecenes el 
rebran a casa al cap de 30/40 dies.

Les caminades 
tripliquen el 
nombre d’usuaris 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Un centenar de pacients del 
CAP de Santa Margarida de 

Montbui han participat al llarg 
d’aquest any a l’activitat “Montbui 
camina”, un seguit de caminades 
organitzades amb la voluntat de 
promoure la salut a partir de la 
pràctica de l’exercici físic.

En aquest primer any de funci-
onament les caminades han multi-
plicat per tres el nombre d’usuaris. 

El 15è Contacontes 
omple la Sala de 
Fusta del Casal 
CALAF

La Sala de Fusta del Casal va tor-
nar a quedar petita el dia de 

Sant Esteve amb motiu del 15è 
Contacontes, acte conduït per Cris-
tina Queralt. Hi va haver narradors 
de totes les edats, que van explicar 
històries de diversa procedència i, 
de vegades, amb l’ajuda del jove 
públic. Els assistents van ser obse-
quiats amb un bonic punt de llibre 
de la il·lustradora Meritxell Tardà. 

Els joves amb la 
Selecció Catalana
CALONGE DE SEGARRA

Un any més, l’Associació de 
Joves de Kalonge, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de 
Calonge de Segarra, va organitzar 
la sortida per anar a veure el tra-
dicional partit amistós de Nadal 
que disputa la Selecció Catalana 
de futbol. Prop d’una trentena 
de calongins i calongines es van 
apuntar a la sortida.

Molta activitat nadalenca a 
la Sagrada Família

IGUALADA

Tothom aprofita les festes nada-
lenques per fer celebracions, 

cadascú a la seva manera i amb 
les seves motivacions. És lògic que 
les parròquies i altres institucions 
cristianes ho celebrin de manera 
especial i amb actes rellevants.

La Missa del Gall, amb la par-
ticipació de l’Agrupació Coral La 
Llàntia, va començar amb la bene-
dicció del Pessebre Monumental, 
creat pels infants de la Catequesi 
Parroquial, i la imatge de l’Infant 
Jesús per a l’Adoració dels fidels 
típica d’aquests dies, col·locat al 
centre de la gran Corona d’Advent 
que, amb l’encesa progressiva dels 
4 ciris, corresponents a les 4 setma-
nes, havia anat expressant la proxi-
mitat de la gran festa cristiana de 
l’arribada de Jesucrist. 

El dia de Nadal les misses tam-
bé varen ser ben solemnes i partici-
pades i en totes es repartí el calen-
dari per a l’any nou amb els horaris 
de les misses de l’arxiprestat i les 
dades telefòniques de les parrò-
quies i altres esglésies. La porta-
da d’aquest tríptic de butxaca en-

guany està ornat amb una vista del 
retaule de l’església de Sant Pere 
de Seguers, restaurada entre els 
anys 2011 i 2012 amb el suport de 
les parròquies veïnes i dels equips 
d’oficis de Càritas Arxiprestal.

L’altra celebració ben destaca-
da va ser la de la Festa de la Sa-
grada Família, que tota l’Església 
celebra el diumenge dins l’Octava 
de Nadal, enguany el 30 de desem-
bre, i que en aquesta parròquia 
pren un relleu especial per ser la 
Festa Patronal, organitzada amb 
la col·laboració de l’Associació de 
la Visita Domiciliària de la Sagrada 
Família, les catorze capelletes de la 
qual, amb les imatges patronals, 
estaven aquest dia a l’església ben 
il·luminades com a signe de pre-
sència dels centenars de famílies 
que cada mes en reben la “visita”. 
A totes les misses es repartí l’es-
tampa de record de la festa; la mis-
sa de 2/4 d’1 tingué la rellevància 
de la participació de l’agrupació 
musical i coral “Brevis et solemnis”, 
dirigida per Josep Miquel Mindan i 
Seuba, i  d’altíssima qualitat.

Detall del Naixement del Pessebre Monumental. Foto: Alfons Ferrer i Casulleras

Solidaritat i participació 
ciutadana

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Durant aquestes festes nadalen-
ques, a Montbui s’han realit-

zat diferents activitats solidàries. 
D’una banda, diferents entitats 
han col·laborat amb el Banc d’Ali-
ments del municipi, a través de 
recaptes solidaris. Així, la Penya 
Blanc-i-Blava de Montbui “Javi 
López” va aconseguir recollir 250 
quilos d’aliments, d’altra banda, 
l’AMPA de l’escola Antoni Gaudí 
va organitzar una pedalada solidà-
ria, amb la qual es van recollir fins 
a 85 quilos d’aliments.

Cal destacar que també s’han 
celebrat la Marató de Joguines de 
Creu Roja que va tenir el suport 
i la col·laboració desinteressada 
d’alumnes de l’institut Montbui.

Pel que fa al Mercat de Nadal 
instal·lat al Boulevard, la matinal 

es va convertir en una jornada fes-
tiva per les diferents activitats com-
plementàries com el “Caga Tió” de 
la UEM, tallers per a la mainada, i 
la divertida “Cursa dels Patosos” i 
tampoc no hi van faltar inflables 
per a la mainada, cantada de na-
dales i el tradicional sorteig de la 
Panera que organitza anualment 
la Unió d’Establiments de Montbui 
(UEM).

D’altra banda el Pessebre Vi-
vent de Montbui s’ha consolidat 
com una de les activitats nadalen-
ques amb més participació al mu-
nicipi. La resposta i fidelitat dels 
visitants van tornar a ser destaca-
des, premiant un cop més la bona 
tasca de les desenes de voluntaris 
i voluntàries que van fer possible 
l’activitat.

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

La Biblioteca Central d’Igualada, 
que depèn de l’Institut Muni-

cipal de Cultura, tanca el mes de 
desembre amb la satisfacció d’ha-
ver organitzat activitats amb una 
bona participació.

Una de les activitats més des-
tacades va ser la xerrada amb l’es-
criptor català Eduard Màrquez, el 
dimarts 18 de desembre, que s’em-
marcava dins el pla de foment de 
la lectura digital entre els lectors 
dels bibliobusos de la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals de la Dipu-

tació de Barcelona. Els clubs de 
lectura, del bibliobús Montserrat 
que cobreix la zona de l’Anoia i 
del bibliobús Montau del Penedès, 
havien llegit la darrera obra de 
Màrquez, L’últim dia abans de de-
mà, en format electrònic i van tro-
bar-se amb l’autor per intercanviar 
impressions. 

D’altra banda, el taller d’au-
ques de la il·lustradora igualadina 
Mimi Munné va satisfer els més 
menuts de la casa que van crear els 
seus propis rodolins i dibuixos.

Pinyols es compromet 
solidàriament amb un 
ovacionat concert

IGUALADA

El dissabte 29 de desembre, tin-
gué lloc el concert, solidari amb 

Càritas, de nadales que el duet 
igualadí Pinyols protagonitzà a la 
Capella de la Mare de Déu de Grà-
cia. 

Inesperadament i tot a les fos-
ques, excepte una imatge de l’In-
fant, Pinyols es presentaren amb 
uns fanalets de llum tot recreant 
una cançó de bressol; cançó que 
provocà emoció, sentiment, silen-
ci i meditació al públic assistent. 

A partir de llavors, la Ita i la M. 
Teresa Oliva convidaren els pre-
sents a participar dels cants.

El resultat fou, en ambdós 
casos, d’ovació total, clamorosa i 
joiosa, que s’encomanà en l’espe-
rit dels oients. Una iniciativa de 
Pinyols que bé estaria d’anar-se 
repetint en edicions posteriors. Ini-
ciativa que, d’altra banda, era de 
compromís solidari a favor de Cà-
ritas, per qui s’acaptaren un total 
de 326,08 euros.

L’escola P. Ramon Castelltort, 
1r premi del Concurs de 
Pessebres

IGUALADA

Enguany l’escola Pare Ramon 
Castelltort està molt consci-

enciada en el procés de reciclar. 
Per aquest motiu, va sorgir la idea 
de fer un pessebre amb materials 
reciclats: ampolles d’aigua, taps 
de suro, rotlles de paper higiènic i 
plastilina de diferents colors.

Ha estat un treball  d’equip i 
cooperació de tota la comunitat 
educativa, que els ha valgut el pri-
mer premi del Concurs de Pesse-
bres que un any més ha convocat 
l’Associació del carrer de Santa Ca-
terina, Carme i Travessies.
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LA RECEPTA DE FRUITS SECS TORRA                   

Salsa per a una bona calçotada
Comença el temps de 

les calçotades i el prin-
cipal element és la sal-
sa, garantia d’èxit segur, 
Fruits Secs Torra els faci-
lita la seva recepta per a 
poder fer la millor salsa 
a casa. És molt senzill!

Ingredients per a 20 
persones

500 g. d’ametlla tor-
rada; 250 g. d’avellana 
torrada; 20 tomàquets 
vermells escalivats, 5 pe-
brots secs tipus nyora, 5 
cabeces d’alls escalivats, 
400 cl d’oli d’oliva, una 
mica de vinagre, julivert 
i sal. Opcional menta 
fresca.

Amb un robot de cuina o batedora, cal picar-ho tot molt bé fins aconseguir una salsa ben lligada.
Fruits secs Torra els ofereix ametlla i avellana torrada amb llenya, un producte únic que donarà a la vos-

tra salsa un toc de qualitat i sabor.
Els esperem a la nostra botiga del Mercat Municipal de la Masuca parades 90-91-92.

Festes nadalenques per a petits i grans 
LA POBLA DE CLARAMUNT

La Pobla de Claramunt ha vis-
cut les jornades prèvies al Nadal 

amb diverses activitats, organit-
zades des de les entitats locals, els 
centres educatius i l’Ajuntament. 

Els actes van començar el 19 
de desembre, a la sala de l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, que es va omplir 
de pares i familiars dels alumnes de 
les classes d’anglès, que organitza 
la regidoria d’Educació. El mateix 
dia al vespre, al Teatre Jardí, una 
seixantena de persones van assistir 
a la recepció de Nadal, que cada 
any ofereix l’Ajuntament. El dijous 
20, a la tarda, l’Ateneu Gumersind 
Bisbal va acollir una representa-
ció del grup de rítmica San Roque, 
la festa va acabar amb la lectura 
del poema Les figures de Nadal, de 
Joan Llongueres, a càrrec de Carla 
Moreno, que el va recitar al costat 
d’un pessebre amb unes figures que 
van pintar, desinteressadament, Pe-

pita Soteras i Paco Surroca.
El divendres 21, a la Llar d’In-

fants Sol Solet els més petits van 
fer cagar el tió i van rebre la visita 
del patge Faruk. També festa fami-
liar a l’escola Maria Borés.

El Cau Jove també va organit-
zar una festa nadalenca, a la tarda. 
La darrera activitat va ser un caga 
tió al Local Social de les Garrigues, 
organitzat per l’associació de veïns 

del barri. 
Unes 700 persones, segons 

l’organització, van assistir el dia 
de Sant Esteve a les dues repre-
sentacions del Pessebre Vivent, i 
la Festa Innocent, que va organit-
zar l’Associació Juvenil Cal 18, va 
aplegar, fins a 180 joves a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. La música la va 
posar el DJ Roger Serra fins altres 
hores de la matinada.

Concert de nadales de la 
“Terra Nostra”

Exitós casal nadalenc de Planeta Viu
CABRERA D’ANOIA

Després d’haver realitzat el 
Casal d’Estiu a Cabrera d’Anoia 

amb molt èxit, Planeta Viu ha tor-
nat a donar el servei, aquest cop 
per Nadal, a l’Escola Les Oliveres, 
de Canaletes. El resultat ha sigut 
molt satisfactori per part de tots 
els infants, que van poder gaudir 6 
dies, de tota una varietat d’activi-
tats mediambientals i lúdiques.

IGUALADA

El passat 3 de gener al matí, la 
Coral Terra Nostra Barri Sant 

Crist va oferir una cantada de 
nadales, sota la batuta del director 
Jaume Orpí, als usuaris i profes-
sionals del l’Hospital de dia Sant 
Jordi, d’Igualada.

Des del grup coral que ha co-
mençat l’any cantant ens confir-
men: “hem començat fent el què 
ens agrada i amb el que disfrutem, 
i de passada ajudem a passar una 
bona estona a les persones que per 
un motiu o altre, no poden estar a 
la seva llar”. 

La Coral de Santa Maria 
comença el 2013 cantant

IGUALADA

El dimarts dia 1 de gener la Coral 
de Santa Maria va participar en 

els cants de la missa de cap d’any a 
les 12 del migdia a la basílica. Comp-
tà amb l’acompanyament a l’orgue 
de Lluís Victori i amb Antoni M. Prat 
com a monitor dels cants del poble. 
Se celebrava la festa de Santa Maria 
Mare de Déu i la Jornada Mundial 
de la Pau, a la que va fer referència, 
Mn. Josep Massana, que presidí la 
celebració. Coni Torrents va dirigir 
els cants de la Coral.

També el diumenge 30 de de-
sembre la Coral de Santa Maria 

solemnitzà a l’església de la Sole-
dat la festa de la Sagrada Família, 
organitzada per la Visita Domicili-
ària, de la parròquia. El celebrant, 
Mn. Josep Massana, es referí en 
la reflexió homilètica a la difícil 
convivència familiar dels temps 
actuals, en els que cal donar pre-
ferència a l’atenció als fills i a la 
necessitat de recuperar els valors 
que hem adquirit en el contacte 
familiar.

En aquesta ocasió l’acompa-
nyament a l’orgue fou a càrrec 
d’Isidre Solé S..

Més de 300 persones 
festegen l’inici dels 60 anys 
de l’Agrupament escolta

IGUALADA

El passat 24 de desembre, vigília 
del Nadal, l’Agrupament escol-

ta Jaume Caresmar va fer 60 anys 
de la seva creació com a entitat a 
Igualada. L’entitat, formada ini-
cialment per nois, es va unir amb 
l’agrupament de noies guies Maria 
Antònia Salvà (fundat l’any 55), a 
l’any 1976. Antics escoltes i guies, 
famílies i membres actuals, amics i 
amigues... ho van celebrar plegats 
a l’escola Pia d’Igualada.

Mossèn Josep Maria Pujol va 
conduir una celebració molt emo-
tiva i propera. Els moment més 
destacats van ser la lectura dels 
desitjos per aquest Nadal dels in-
fants i joves, i el conte dels 60 anys 
a partir de diferents membres de 
cada generació. I després de la mis-
sa, al pati de l’escola tothom, i al 
ritme de la cançó ‘Foc joliu’ es va 
encendre una gran foguera, re-
memorant els focs de camps dels 
campaments. 
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E D I C T E
De l’Ajuntament d’Igualada D’APROVACIÓ INICIAL REFERENT A DEIXAR SENSE EFECTE 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE 
CENTRES PRODUCTIUS D’ENERGIES RENOVABLES I DEROGACIÓ DELS ESTATUTS DE 
LA SOCIETAT IGUALADINA MUNICIPAL D’ENERGIES RENOVABLES, SOCIETAT LIMITADA

L’Ajuntament d’Igualada, en la sessió plenària ordinària duta a terme el dia 18 de desembre de 
2012, va aprovar , entre d’altres, l’acord, la qual part dispositiva diu el següent:

“PRIMER.- Prendre en consideració i aprovar inicialment la memòria de la comissió d’estudi refe-
rent a LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 
DE LA CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE CENTRES PRODUCTIUS D’ENERGIES 
RENOVABLES i la derogació dels estatuts de la SOCIETAT IGUALADINA MUNICIPAL D’ENERGI-
ES RENOVABLES, SOCIETAT LIMITADA.
 
SEGON.- Aprovar inicialment DEIXAR SENSE EFECTE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA CONS-
TRUCCIÓ, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE CENTRES PRODUCTIUS D’ENERGIES RENOVA-
BLES i la derogació dels estatuts de la SOCIETAT IGUALADINA MUNICIPAL D’ENERGIES RENO-
VABLES, SOCIETAT LIMITADA. 

TERCER .- Sotmetre l’expedient complert a informació pública durant el termini de TRENTA DIES 
HÀBILS a comptar de l’endemà de l’última publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Ofi -
cial de la Província, el Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, en la premsa local, i al Tauler 
d’Edictes de la Casa Consistorial, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient, 
al Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Igualada i formular les al·legacions, reclamacions 
i suggeriments que estimin oportuns.

En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel 
Ple de l’Ajuntament. En cas contrari, l’expedient quedarà aprovat defi nitivament, sense necessitat 
d’un nou acord.

QUART .- Una vegada aprovat defi nitivament l’expedient, s’haurà de trametre a l’Administració de 
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, l’acord d’aprovació defi nitiva i una còpia íntegra i fefaent 
dels Estatuts de la Societat, derogats.

CINQUÈ .- La derogació dels Estatuts de la Societat entraran en vigor una vegada publicada ín-
tegrament en el Butlletí Ofi cial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils 
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
Igualment, s’ha d’inserir al Tauler d’Edictes de la Corporació i anunciar en el Diari Ofi cial de la 
Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí Ofi cial de la Província en què s’hagi publicat la 
derogació.

La publicació al Butlletí Ofi cial de la Província dels Estatuts de la Societat derogats es farà mitjan-
çant referència al Butlletí Ofi cial de la Província on van ser publicats.

SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament perquè atorgui els documents públics i 
privats necessaris o convenients per a l’execució i constància de tot el que s’ha acordat.”

La qual cosa es fa saber als efectes previnguts a l’apartat tercer de l’esmentat acord, així com que 
l’anunci a la premsa local es farà a L’Enllaç. 

Igualada, 20 de desembre de 2012

L’ALCALDE, Marc Castells i Berzosa

Projectes de 14 entitats reben la subvenció 
del Consell Comarcal
IGUALADA

Catorze entitats es repartiran els 
12.000 euros de la convocatòria 

de subvencions del Consell Comar-
cal de l’Anoia. Algunes de les enti-
tats que han resultat beneficiàries 
són l’Ateneu Igualadí de la Clas-
se Obrera (pel projecte ‘L’Ateneu, 
aixopluc d’entitats’), l’Associació de 
Bastoners de Copons), l’Associació 
Catalana de Slot, Arcadi Manchón 
(pel Torneig de tennis puntuable 
per a l’ATP), l’Esbart Igualadí (pels 

Pastorets), els Falcons de Capella-
des (pel seu bateig) i els Moixigan-
guers d’Igualada (per la campanya 
‘Amb les teves mans aixecarem 
Igualada’). També han obtingut 
subvencions la Fundació la Tossa de 
Montbui (per l’Aplec del Roser), el 
Club Handbol Igualada (per un pro-
jecte especial d’handbol), el CECI 
(per la cinquena jornada d’iniciació 
a la recerca), el Consell Esportiu de 
l’Anoia (pels Jocs esportius escolars 
de l’Anoia i la promoció d’activitats 

de bases esportives), el Ball de Sant 
Miquel i els Diables d’Igualada (per 
l’edició del llibre ‘El Ball de Diables 
d’Igualada’), l’Associació Amics de 
la Música dels Hostalets de Pierola 
(pel Concert Joves Intèrprets de 
l’Anoia), i l’ARMPA (pel seu projec-
te de sensibilització).

La convocatòria ha estat un 
èxit de participació, ja que hi han 
optat un total de 41 projectes.

Alerta davant persones que ofereixen 
revisions i inspeccions
IGUALADA

Davant d’algunes pràctiques 
detectades recentment a Igua-

lada, es recorda a tota la ciutada-
nia que l’Ajuntament d’Igualada 
en cap cas duu a terme revisions 
de subministraments en domici-
lis particulars ni acredita empreses 

externes perquè ho facin en nom 
seu. 

En oferiments de revisions in-
esperades de gas, aigua, telefonia 
o electricitat i, fins i tot, en reque-
riments per efectuar la Inspecció 
Tècnica d’Edificis, es demana la 
màxima precaució abans de deixar 

accedir ningú al domicili. Malgrat 
la documentació que els suposats 
tècnics puguin mostrar, aquests no 
han estat enviats per l’Ajuntament. 

En cas de dubte, es prega con-
tactar amb el mateix Ajuntament 
al telèfon 93 803 19 50 per infor-
mar i comprovar-ne la identitat. 

S’amplien els ajuts per al 
lloguer dels pisos ViuB2 
IGUALADA

El Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI) ofereix ajuts de 100 

o 125 euros al mes per a persones 
grans amb pocs recursos econòmics 
que desitgin viure als nous pisos 
amb serveis Viu B2, situats a l’Avin-
guda Gaudí d’Igualada. 

Aquests nous ajuts complemen-
ten els que van ser aprovats el mes 

de novembre per l’Ajuntament, 
ja que amplien el rang d’edat i 
s’obren a persones de qualsevol 
municipi. 

Es pot sol·licitar informació al 
mateix Consorci, situat a l’Av. Gau-
di, 26, d’Igualada o al telèfon 93 
804 74 16. 

Tramitacions de sol·licituds 
d’arbitratge de les preferents 
de Catalunya Caixa
Fruit de l’acord entre el Consell 

Comarcal de l’Anoia i l’Agèn-
cia Catalana del Consum (ACC) del 
Departament d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat de Catalunya, 
l’Oficina Comarcal d’Informació al 
Consumidor del Consell Comarcal 
de l’Anoia tramita les sol·licituds 
d’arbitratges dels afectats per les 

participacions preferents i de deu-
te subordinat perpetu amb Caixa 
Catalunya. 

Tots els interessats poden diri-
gir-se a l’oficina de consum del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, a la plaça 
Sant Miquel 5 d’Igualada, trucar 
al 938051585 o escriure un correu 
electrònic a consum@anoia.cat

S’amplien els horaris de 
biblioteca de la Teneria
IGUALADA

La biblioteca de l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada, de manera 

coordinada amb l’Ajuntament de 
la ciutat, amplia el seu horari fins 
el 3 de febrer, amb la voluntat de 
donar servei a aquells estudiants 
universitaris que es troben en èpo-
ca d’exàmens. 

Durant aquest període, la bi-
blioteca de l’edifici de la Teneria 
a la plaça del Rei, obrirà de dilluns 

a divendres entre les 10 i les 14h i 
entre les 15 i les 22h. Els dissabtes 
obrirà de 10 a 14h i de 15 a 20h i 
els diumenges ho farà només en 
horari matinal, entre les 10 i les 
14h. L’únic dia que aquesta instal-
lació romandrà tancada serà el 28 
de gener, festivitat de Sant Tomàs 
d’Aquino, patró de les universitats. 

A partir del 3 de febrer es recu-
perarà l’horari habitual. 

L’alcalde Broch renuncia a la 
paga extra de Nadal 
LA POBLA DE CLARAMUNT

Santi Broch, l’alcalde de La Pobla 
de Claramunt ha renunciat a 

cobrar la paga extra de Nadal per 
destinar-la a la partida de serveis 
socials del pressupost. El màxim 
representant del Consistori poblatà 
va explicar que “no és lògic, segons 
la llei aprovada pel Govern espa-
nyol, que l’alcalde cobri aquests 
diners i la resta de treballadors de 
l’Ajuntament, no. Per tant, aques-
ta decisió també és en solidaritat 
amb ells”.

Aquest tema es va tractar en 
el darrer Ple extraordinari de l’any 
2012, el dijous 27 de desembre. El 
punt es va aprovar amb els vots a 
favor de CiU i d’ERC i l’abstenció 
del PSC. El motiu d’aquesta absten-
ció, segons va expressar el porta-
veu del grup municipal Socialista, 
Frederic Marí, és que és una decisió 
només de l’alcalde.

L’import de la paga extra, 
1.924,20 euros, se sumarà a la par-
tida de serveis socials per al Pressu-
post d’aquest 2013.

Roberto Lucha, primer cantant 
a treure single el 2013
El cantant montbui-

enc Roberto Lucha, 
que amb només 25 anys 
en porta prop de 10 fent 
música, va ser el primer a 
publicar un treball aquest 
any 2013. Ho va fer un 
minut després de les cam-
panades de la nit de cap 
d’any amb un tema “Len-
to” del qual ell mateix 
n’ha compost la lletra i 
la música. Roberto Lucha 
arriba a aquest nou pro-
jecte després de diferents 
etapes musicals, la darrera 
treballant amb Alejandro Abad, un 
dels productor més importants. 

En només els primers 4 dies va 
arribar a les 1,000 reproducciones 
a YouTube.

L’Anoia té moltes possibilitats 
d’acollir el seu primer concert de la 
temporada. 
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La càtedra A3 en Innovació de la Pell tanca 
l’any amb més de quatre mil accions 
IGUALADA

La Càtedra A3 in Leather Inno-
vation, una càtedra impulsada 

per l’Ajuntament d’Igualada i amb 
el segell de qualitat de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, UPC 
BarcelonaTech, que treballa per 
innovar i enfortir el sector de la 
pell, tanca el seu primer any de 
vida “amb un excel·lent balanç 
d’accions desenvolupades”, segons 
afirma la seva directora, Anna 
Bacardit. En total s’han desenvo-
lupat unes 4.300 accions per més 
de 150 empreses, majoritàriament 
vinculades al sector de la pell.

Aquesta iniciativa permet el 
contacte directe entre els àmbits 
d’investigació i coneixement de l’Es-
cola d’Enginyeria d’Igualada (EEI) 
i de la UPC amb el sector produc-
tiu dels adobers locals i del conjunt 
d’empreses de l’AQEIC, l’agrupació 
referent a Espanya pel que fa a les 
indústries de la pell i el cuir. Aques-
ta col·laboració entre investigació i 
producció permet millorar la com-
petitivitat de les empreses producto-
res. I això s’aconsegueix amb accions 
de formació, recerca i desenvolupa-
ment de producte, transferència de 
tecnologia i divulgació.

Pel que fa a la formació, els 
últims dotze mesos s’han dut a ter-
me cursos adaptats específicament 
a les necessitats de les empreses, 
s’han format investigadors especia-
litzats i s’ha potenciat la important 
activitat del Màster en Enginyeria 
del Cuir que imparteix l’EEI. Ba-
cardit destaca la importància de 
“potenciar el coneixement especia-
litzat en aquest sector, de preparar 
el millor possible els nostres profes-
sionals per enfortir el sector”

En el camp de la recerca, la Cà-
tedra A3 ha col·laborat amb em-
preses principalment de la pell, pe-
rò també del sector del paper, les 
arts gràfiques, el tèxtil, la quími-
ca, la metal·lúrgia o l’alimentació. 
Aquesta recerca es duu a terme 
en els àmbits de les noves tecno-
logies, la biotecnologia i els ma-
terials innovadors, i s’ha treballat, 
entre altres, amb multinacionals 
com la finlandesa Kemira, la xine-
sa Sichuan Decision Chemical o el 
grup Inditex. 

Producte pioner amb 
marca Igualada

Un bon exemple dels fruits que 
està donant aquesta càtedra és un 
dels sis projectes iniciats durant 
aquest any, que ja es troba en la 
fase final de prova. Es tracta de 
pell i teixit moqueta tractats amb 
nanopartícules que els doten de 
cinc propietats que els fan únics: 
són alhora ignifugants, antibacteri-
cides, autoreparants, autonetejants 

i amb termocontrol. Amb aquestes 
virtuts, aquests materials es poden 
utilitzar, per exemple, en butaques 
d’auditoris o en seients d’autobús. 
Precisament, dos autobusos de 
l’empresa Izaro estan provant du-
rant tot un any aquests seients en 
els seus serveis habituals, de mo-
ment amb molt bons resultats.

Aquest és un projecte realit-
zat en el marc de la convocatò-
ria Nuclis Cooperatius de Recerca 
Industrial i Desenvolupament Ex-
perimental de la Generalitat de 
Catalunya i hi han col·laborat, a 
banda del personal investigador 
de la Càtedra, les empreses Curtits 
Aqualata, Colorantes Industriales, 
Ecopol, Aunde i Figueras Interna-
tional Seating. Segons Anna Ba-
cardit “aquest és el gran exem-
ple d’allò que suposa la càtedra a 
Igualada, un contacte directe entre 
els sectors investigador i productiu 
que dóna lloc a productes innova-
dors i únics”.

L’alcalde fa balanç de l’actualitat a la vila
CAPELLADES

El dimarts 7 de gener de 2013 
coincidint amb l’inici d’any, 

simpatitzants i militants de CiU 
a Capellades, com és costum de 
manera trimestral, han realitzat 
una reunió per tractar els temes 
d’actualitat a la vila i al país a la 
sala d’actes de la Biblioteca “El 
Safareig”.

Primerament, es va fer una va-
loració dels resultats de les Elecci-
ons al Parlament 2012 a nivell de 
Catalunya i també de Capellades. 
Per altra banda, el cap de llista i 
Alcalde, Marcel·lí Martorell va ex-
posar les diferents propostes de 
negociació amb VdC, ERC i PSC 
per tal de trobar un consens en 
les obres a realitzar en el període 
2013-2015, concretament pel que 
fa a les subvencions provinents de 
la Diputació de Barcelona (Xarxa) 
i de la Generalitat de Catalunya 
(PUOSC).

En aquest sentit, l’equip de go-
vern de CiU està elaborant un se-
guit de propostes que a nivell eco-
nòmic poden suposar una inversió 
1.6 milions d’euros en el cas que 
s’arribin a implementar totes.

En tot cas, s’està treballant a 
les àrees tècniques en fer les me-
mòries i els projectes tècnics que 
posteriorment es discuteixen a ni-
vell polític.

Els projectes ja acordats són la 
Millora del col·lector d’aigües resi-
duals C/ Divina Pastora – Rda. Ca-
pelló, la rehabilitació de la Casa de 
la Vila, i un tercer projecte de Mi-
llora dels equipaments municipals 
que engloba un seguit d’elements 

varis. Aquest tercer projecte encara 
està en fase de debat i negociació 
entre els quatre partits CiU, VdC, 
ERC i PSC.

El mateix Alcalde, va exposar 
que l’Ajuntament ja ha iniciat els 
tràmits per l’ampliació del cemen-
tiri municipal, que suposarà una 
inversió de prop de 221.000 euros 
pel 2013 i la construcció de 160 
nínxols i 45 columbaris.

En el tercer punt de l’ordre del 
dia, es va parlar dels temes de se-

guretat. En termes generals s’es-
tà satisfet del funcionament d’un 
cos de Policia Local amb formació 
i que consta només de 8 efectius 
humans.

Finalment, es va parlar de varis 
temes i es va comunicar que 2013 
va ser declarat per l’Ajuntament de 
Capellades l’Any d’en Josep Costa i 
Solé, amb la voluntat de dignificar 
la memòria d’aquest destacat artis-
ta capelladí.

Av. Països Catalans, 28 - Igualada - www.marcelclaramunt.com
Tels. 93 803 01 79 - 93 803 54 39 - 639 373 187 - 616 626 753

Seixanta-sis Ambaixadors 
igualadins treballen i estudien 
en diferents punts del món 

IGUALADA

El dijous 27 de desembre l’Ajun-
tament d’Igualada va celebrar 

la segona trobada dels Ambaixa-
dors de la ciutat, aquells igualadins 
i igualadines que viuen a l’estran-
ger per raons laborals o d’estudis. 
Al llarg de l’any 2012 s’ha ampliat 
el nombre d’aquest col·lectiu fins 
als seixanta-sis integrants, perso-
nes establertes en diferents punts 
del planeta que, segons paraules 
de l’alcalde, Marc Castells, són “els 
grans prescriptors i els principals 
venedors de la marca Igualada 
arreu del món”. Per això, afirma, 
“ens feu sentir molt i molt orgu-
llosos”. 

En aquest acte, celebrat a l’an-
tiga adoberia de Cal Granotes al 
barri del Rec, s’hi van aplegar una 
vintena d’aquests Ambaixadors, 
que han tornat a Igualada per da-
tes nadalenques. En són un bon 
exemple Albert Vilella, bioinfor-
màtic resident a Cambridge; Xavier 
Pons, enginyer de Telecomunicaci-

ons establert prop de París; Jordina 
Sales, investigadora d’arqueologia 
cristiana a Roma; Pere Urbon, engi-
nyer informàtic que treballa a Ber-
lín, o Georgina Balcells, que forma 
part d’un laboratori antidopatge a 
Londres, entre molts altres. 

Al costat dels Ambaixadors més 
veterans, però, aquest any s’han 
estrenat a la trobada alguns altres 
que han rebut el diploma que els 
reconeix aquesta condició. És el 
cas de Guillem Carles, investigador 
de visió computacional a la Uni-
versitat de Glasgow; Anna Planas, 
que treballa al Centre Català de 
Colònia; Carlota Martí, que duu a 
terme una beca d’ACC10 a Brussel-
les, o Toni Montes, responsable en 
una empresa de logística a Arles 
que ofereix serveis a una impor-
tant companyia francesa de mate-
rial esportiu. Tots ells van explicar 
la seva experiència lluny de casa i 
quina és la situació i la manera de 
viure als seus respectius països. 

Instal.lador autoritzat

Masip
instal.lacions

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

OFERTA: 
Caldera BAXIROCA condensació 24F
1.565€ amb 12 mesos finan. + 3% obertura finan.
1.485€ pagament al comptat.
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ELS PETITS ANUNCIS

Per incloure el teu anunci en aquesta secció, 
cal que t’adrecis al Passatge de la Tossa, 8 - 3r d’Igualada.

* LLOGO APARTAMENT al barri Montserrat. 
3 habitacions, safareig, calefacció a gas. 
Molt lluminós, restaurat i tot nou. Preu: 300 
euros/mes (despeses incloses). Telèfon 627 
881 015.

* ES LLOGA PIS A CAPELLADES, de 94 m2, 
zona plaça Espanya. 4 habitacions, cuina, 
menjador, lavabo, 2 galeries, calefacció a 
gas. 2a planta sense ascensor, comunitat 
inclosa. Preu: 400 euros. Telèfon 606 930 
423.

* ES LLOGA PÀRQUING tancat, molt gran, 
a Capellades. Zona plaça Espanya. Preu: 80 
euros. Telèfon 606 930 423.

* VENC MOBILIARI d’un pis, per trasllat: 
tauletes, cadires, cavallets amb fusta com 
a taula, somier de llit petit... Tot molt ben 
cuidat i econòmic. Transport gratuït. Telèfon 
696 070 608.

* CLASSES PARTICULARS DE FRANCÈS. 
Diplomada DALF i Nivell Avançat (5è) de 
l’Escola Ofi cial d’Idiomes. Telèfon 93 803 
32 26.

* S’ofereix ECONOMISTA per portar comp-
tabilitats d’empreses i d’autònoms. Declara-
cions de renda. Gestió de tots els impostos 
(IVA-IRPF-Impost de Societats…). Realitza-
ció de comptes anuals i d’informes econò-
mics-fi nancers. Tancaments anuals. Atenció 
personalitzada. Telèfon 628 424 079.

* VENC LLENYA. Pi a 90 euros/tona, roure 
a 150 euros/tona, alzina a 170 euros/tona i 
sacs d’estelles a 7 euros. Telèfon 650 445 
042 (Lourdes).

* PROFESSOR, llicenciat en Filosofi a i tam-
bé en Història de l’art, imparteix CLASSES 
DE REPÀS de primària, ESO i batxillerat hu-
manístic. Telèfon 617 689 712.

* VENC PÀRQUING a la Rambla General Vi-
ves. Telèfon 606 444 882.

* ACS SOLAR TÈRMICA. CALDERES BI-
OMASSA. Manteniment, reparació, instal-
lació. termicodena@gmail.com. Telèfon 649 
695 671. 

* VENDO PISO EN IGUALADA. De 105 m2 a 
2 vientos. Zona Mercado, pocos vecinos.1r 
piso con ascensor. 4 habitaciones, 2 baños 
completos, 2 terrazas y 2 patios interiores. 
Calefacción, aire acondicionado y amplio 
trastero. Impecable, como nuevo y total-
mente amueblado. Tel. 638 559 459.

* TRABAJAR DESDE CASA. www.Traba-
jarYa.com. Tel. 93-100-01-10.

* TRABAJA como Inspector Profesional de 
la Vivienda. Cualifi cación profesional que te 
habilita a trabajar por cuenta propia o ajena. 
Labores de Inspección y Certifi cación de 
viviendas en alquiler o compra-venta. Para 
particular, sector inmobiliario y bancario. In-
fórmate. Tel.: 977 273 257 .

* TREBALLA com a Tècnic Professional en 
Tanatopràxia-Tanatoestètica i Operari Fune-
rari. Pràctiques en tanatoris i gestió de feina. 
Telèfon 977 273 257.

* LLOGUER DE PÀRQUING per a cotxe al c/ 
Ferran d’Antequera. Telèfon 610 906 733.

* ES COMPREN TRASTOS VELLS: Jogui-
nes, nines, articles militars, mobles i tot tipus 
d’utensilis, com a mínim dels anys 60-70. 
ES BUIDEN pisos, cases, locals... Es valora 
el contingut al màxim. Tel. 627 917 579.

* SACS DE LLENYA A DOMICILI. Sacs de 
20 Kg a 6 euros. Alzina/roure/faig. A granel a 
partir de 500 kg. Telèfon 687 84 29 12.

* AULA 42 - reforç escolar de primària, ESO, 
batxillerat i universitat. T’ajudem a estudiar, 
fer deures, preparar exàmens... Individual o 
grups reduïts. Classes d’anglès des de P-3. 
Curs pont preparació prova d’accés a mò-
duls de grau superior. Telèfon 93 803 49 46 - 
626 082 108. C/ Prats de Rei, 3 - Igualada.

* ES LLOGA TRASTER GRAN de 30 m2. C/ 
Ferran d’Antequera. Telèfon 664 016 385. 

* GRAN OFERTA DE SAL!!! Tipus Pastilla 
Berisal de Navarra - Tipus Saldosa Navarra. 
També Tipus Ametlla de Torremar i Tipus 
Regina Ametlla 99% rica en sodi. 6’40 
euros/sac de 25 kg, IVA inclòs. Transport 
gratuït. En el preu s’inclou la comprovació 
de l’aigua. Especialistes en tractaments i 
manteniments de comunitats de bombes 
d’aigua. Telèfon 608 949 966 (Joan).

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries 
al seu ASCENSOR o MUNTACÀRREGUES? 
Preus elevats o mal servei de manteniment? 
Truqui’ns i consulti les nostres ofertes per a 
comunitats, empreses i particulars. Repa-
rem i conservem tot tipus i qualsevol mar-
ca d’ascensors i muntacàrregues. Sol·liciti 
pressupost i estalviï fi ns a un 50% del que 
paga actualment. Empresa amb delegaci-
ons a tot Catalunya. Tel. 630076279.

* S’OFEREIX TRANSPORTISTA AUTÒNOM 
amb targeta nacional, seriós i responsable, 
per a transport amb furgoneta pròpia. Per a 
treballs en empreses i particulars, inclosos 
els caps de setmana. Tel. 696 94 32 12 / 696 
94 32 13.

Ramon Bacardit, executiu a 
Alemanya, convidat de la UEA
IGUALADA

L’executiu de la multinacional 
Henkel, Ramon Bacardit va visi-

tar, el passat mes de desembre, la 
seu de la UEA i les instal·lacions de 
ParcMotor Castellolí.

Bacardit, d’origen igualadí, és 
vicepresident d’I+D de l’àrea d’ad-
hesius de la multinacional Henkel 
a Alemanya. En la seva visita a la 
UEA va ser rebut pel President de 
l’entitat, Ramon Felip i, després es 
van traslladar a Castellolí per tal 
de mostrar-li les instal·lacions de 
ParcMotor.

En aquesta trobada també hi 
van assistir el director de la Funda-
ció Catalana de l’Esport, Edmon Pa-
llerola, qui feu una presentació del 
circuit i de les activitats que s’hi re-
alitzen; l’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, que va parlar de les opor-
tunitats de ParcMotor per les em-
preses del sector i Josep Centelles, 
Conseller de Promoció Econòmica el 
Consell Comarcal que va presentar 
el projecte del Campus del Motor.

L’objectiu de la visita era el de 
donar a conèixer a Bacardit aques-

ta infraestructura i el seu potencial 
per a les indústries relacionades 
amb el món del motor.

Recentment Henkel ha fet una 
inversió a Catalunya de 7 milions 
d’euros, es tracta de tres laborato-
ris I+D+i que s’ha ubicat a l’Autò-
noma i al centre tecnològic Leitat, 
reforçant així les línies d’investiga-
ció centrades en l’àmbit dels adhe-
sius i d’altres prestacions per a la 
indústria d’automoció, electrònica 
i aviació. 

A l’aula d’AUGA Anoia, s’escoltaren 
fragments del Poema de Nadal
IGUALADA

El passat dilluns, dia 7, a l’aula 
d’AUGA Anoia, primera del 

2013, tingué lloc la recitació del 
Poema de Nadal, de Josep M. de 
Sagarra i Castellarnau, envoltat 
de cants adients a la cloenda de 
les festes nadalenques oferts per 
l’Agrupació Coral La Llàntia sota la 
direcció del mestre Josep Montaner, 
amb Anna Bernadí a la flauta de 
bec i Mònica Carvajal al teclat.

Els rapsodes: Adoració Aliberch, 
Elisabet Bonet, Jaume Ferrer, 
Antoni Miranda, Maria del Carme 
Miserachs i Lleonard del Rio, amb 
la direcció de Jaume Ferrer, ens 
oferiren una excel·lent recitació 
del Poema de Nadal amb el qual 
Sagarra ens retratà en bona part el 
passat 2012 que acabem de deixar 
enrere.

Des de: Aire d’aquesta nit! 
passant per: humitejat la parpella, 
amb tres llàgrimes d’infant i el 
rabadà de ras de terra i quelcom 
curt de gambals que enllaça amb 
el fragment: Com hem vingut? No 
ho sabem! / Tampoc sabem si ho 
mereixem... arribant a: Ai, si no 
fos aquesta nit tan clara! / Seríem 
tros de carn i pensament / que no 
coneix d’on ve, ni on va, ni on pa-
ra ... La Llàntia, amb la “Cançó de 
bressol”, “Escolteu; els àngels can-
ten” i el “Vols venir tu, rabadà?”, 
donà més vida a la recitació. Com 
també l’Anna Bernadí, de pasto-
reta, entrant i tocant la flauta de 
bec per la platea.

Seguí la recitació: Fa molt 
temps, molt temps, i algú ensibor-
na / el nostre pit, per activar l’oblit, 
/ per fer-nos infidels, però retor-
na / cada any, aquesta nit... amb 
el Nadal que ens dóna un punt 
d’humilitat de cendra / per estimar 
un recó dintre l’espai, / i desperta 
en el cor aquell blau tendre / que 
hem volgut escanyar  i que no mor 
mai... La Llàntia amb els cants de 
“Veniu tots els homes” i “El noi de 
la mare” donà més emoció encara 
a l’arribada dels pastors al portal i 
al recitat referit a quina mare en-
cetà per primer cop aquell: “què li 
darem en el noi de la mare...” tot i 
que el cant encara es feu més emo-
tiu amb la “Santa nit”.

El poema culmina amb el cone-
gut:... I si tot l’any la mesquinesa 
ens fibla, / i l’orgull de la nostra 
soledat, / almenys aquesta nit, fem 
el possible / per ser homes de bona 
voluntat!. El “Glòria” fou ja can-

tat amb els aplaudiments de tota 
l’aula. I encara tornà a pujar el teló 
per tal que l’aula s’afegís al bis al 
gest d’entrada del mestre Josep 
Montaner. 

Rapsodes i La Llàntia, ens 
permeteren començar l’any amb 
aquell deix d’esperança i de pau 
que tots, en el fons, enyorem i de-
sitgem. Amb bon afinament, com 
exigeix La Llàntia, tots plegats es-
perem encarar el 2013 amb tot el 
que de bo podem oferir. Si pot ser, 
com demana el poema, no perme-
tent que tot l’any la mesquinesa 
ens fibli.

Gràcies cantaires, Anna Berna-
dí i Mònica Carvajal i a tot el grup 
de rapsodes. També als directors 
d’ambdós conjunts, Jaume Ferrer i 
Josep Montaner, per aquest mun-
tatge poètic musical que tan bon 
regust deixà.

SBG

L’Ajuntament dóna feina per a 10 vilanovins
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí participa en el programa 

de col·laboració social promogut 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
- SOC; una mesura de foment de 
l’ocupació ja que aquest programa 
reporta beneficis a les persones 
desocupades incrementant la seva 

experiència i millorant les seves 
competències laborals alhora que 
veuen complementats els seus 
ingressos de la prestació o subsidi 
per desocupació. 

Es portaran a terme quatre 
projectes diferents amb la partici-
pació de deu persones, les quals re-
alitzaran tasques relacionades amb 

els serveis a les persones, d’aten-
ció a la gent gran, suport al teixit 
productiu local, digitalització de 
documents municipals i tasques de 
manteniment i supressió de bar-
reres arquitectòniques de la via 
pública durant un període de sis 
mesos. 

Ariadna Bonet guanya la primera edició de 
Teen Star
IGUALADA

La igualadina Ariadna Bonet, 
de 14 anys, es va imposar en la 

gran final de la primera edició del 
Teen Star, celebrada el diumenge 
23 de desembre a Salt. Ho va fer 
interpretant una versió del tema 
“Cigarretes” de Russian Red. Tant 
el jurat com els organitzadors van 
destacar que el nivell dels 12 fina-
listes havia estat altíssim i el públic 
ho va demostrar vibrant amb 
cadascuna de les actuacions. Els 
organitzadors, superats per l’èxit i 
les expectatives, ja han deixat clar 
que hi haurà una segona edició.

Ariadna Bonet, que va ser la 
flamant guanyadora, signarà un 
contracte artístic amb Teen Star 
Records (Música Global i Adoles-
cents.cat); enregistrarà dos senzills 
i un videoclip, i protagonitzarà una 
sessió fotogràfica professional.

A més, tots els finalistes enre-
gistraran una cançó col·lectiva que 
parlarà del somni adolescent.

Mentre el tribunal feia la deli-
beració, el públic va embogir amb 
les actuacions d’Enric Verdaguer, 
Amelie i Teràpia de Shock.

Aprovació inicial del pressupost municipal 
per a l’any 2013
HOSTALETS DE PIEROLA

Un dels punts més importants 
que es va tractar en el passat 

Ple del passat dijous, 27 de desem-
bre, va ser l’aprovació inicial dels 
pressupostos municipals per a l’any 
2013.

El regidor d’Hisenda, Jaume 
Trias, va presentar la proposta de 
pressupostos que, a nivell general, 
dóna resposta a la situació actual 

de crisi econòmica i sobretot redre-
çarà la situació econòmica del mu-
nicipi provocada bàsicament per la 
davallada d’ingressos procedents 
de l’abocador i l’Ecoparc de Can 
Mata.

Els pressupostos preveuen 
una reducció de les despeses per 
a l’any 2013 del 10,63%, passant 
de 4.528.850 d’euros l’any 2012 
a 4.047.085 l’any 2013. Per una 

altra banda els ingressos també 
es reduiran d’un 3,50% passant 
de 4.528.850 d’euros l’any 2012 a 
4.370.400 aquest 2013. Es preve-
uen unes inversions valorades en 
519.000 euros.

L’aprovació inicial va ser apro-
vada per sis vots a favor (PSC i 
MCH) i cinc en contra (ERC i CiU).
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REBAIXES
30% dte.

botes i botins
oportunitats des de 10€

Florenci Valls, 69 - IGUALADA

Aprovat el pressupost 2013 del Consell 
Comarcal de l’Anoia
El Consell Comarcal de l’Anoia 

reduirà la despesa en estructura 
política en un 34% respecte aquest 
2012 i fins en un 44% en relació al 
2007, l’any en què va començar la 
crisi. En números absoluts aquesta 
mesura es traduirà en una reducció 
de 123.400 euros.

Aquest estalvi s’aconseguirà 
amb l’aplicació de diverses mesu-
res d’austeritat. D’una banda, la 
supressió dels dos càrrecs de con-
fiança. D’altra banda, la rebaixa 
del sou del president del Consell, 
que se sumarà a la renúncia que 
ja va fer a percebre la paga ex-
traordinària de Nadal. I, en tercer 
lloc, la reducció de les indemnit-
zacions que perceben els conse-
llers. Aquestes es rebaixen d’acord 
al grau de responsabilitat: s’aplica 
una retallada major en les indem-
nitzacions per assistir a òrgans de 
caràcter consultiu com la Junta de 
Portaveus i les comissions informa-
tives --aquestes darreres es deixen 
de cobrar--, i una reducció menor 
per l’assistència a òrgans executius 
com els Plens i la Junta de Govern. 
També es rebaixen les aportacions 
als grups comarcals.

La reducció del cost polític del 
Consell Comarcal es fa amb l’ob-
jectiu de poder mantenir la cartera 
de serveis que la institució ofereix 
als ajuntaments i els ciutadans, i al 
mateix temps garantir la continuï-
tat de la plantilla.

2013: Un pressupost 
realista

De fet, la reducció de la despe-
sa política és, percentualment, la 
rebaixa més gran d’un pressupost 
per al 2013 que destaca per ser 
realista, rigorós i auster, i que se 
situa en 11.209.698,02 euros. 

Davant l’actual situació de greu 
crisi econòmica, el pressupost del 
Consell Comarcal de l’Anoia per 
al 2013 incrementa notablement 
la partida destinada a Promoció 
Econòmica i Ocupació, i consolida 
la forta aposta pel Benestar Social. 
D’aquesta manera, preveu destinar 
fins a 2.000.707,76 euros a impul-
sar actuacions de foment de l’eco-
nomia i l’emprenedoria i a accions 
formatives.

A més, en l’àmbit de la Promo-
ció Econòmica aquest 2013 també 
s’enllestirà la construcció del Cam-

pus Motor Anoia. Aquest centre 
de formació especialitzada i de 
serveis per a les empreses que es 
fa a Castellolí compta amb una im-
portant inversió de 3.666.667 euros 
que ja estava contemplada en els 
pressupostos del 2011 i el 2012.

D’altra banda, el Consell des-
tinarà 1.396.855,60 euros a ser-
veis socials bàsics. També aportarà 
309.284 euros a l’Equip d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència, 
140.365,25 al transport adaptat de 
persones amb mobilitat reduïda, 
116.450 euros a polítiques d’igual-
tat de gènere, i 95.069,05 euros al 
Pla Territorial de Ciutadania i Im-
migració. En total el capítol de po-
lítiques socials puja a 2.058.023,9 
euros.

Pel que fa a la resta d’àrees 
destaquen els 3.143.251,59 euros 
d’Educació (que inclou la gestió 
dels serveis de transport i menja-
dor escolars) i els 2.456.010 euros 
destinats a Medi Ambient (amb 
accions com la recollida de residus 
a la comarca i la gestió de la planta 
de compostatge).

El Consell Comarcal rebutja la ‘llei Wert’
Aprovada una moció en defensa del model d’escola catalana i de la 
immersió lingüística

El Consell Comarcal de l’Anoia 
va aprovar en el darrer ple una 

moció que mostra el seu “rotund 
rebuig” a l’esborrany de la Llei 
Orgànica de Millora de la Qua-
litat Educativa (LOMCE) que vol 
aprovar el Ministeri d’Educació, ja 
que “atempta greument contra 
el model d’immersió lingüística a 
Catalunya”.

El text de la moció --aprovat 
amb els vots a favor de CiU, PSC, 
ERC i ICV, l’abstenció de PxC i el 

vot contrari del PP-- recorda que 
“durant més de 30 anys el model 
d’immersió lingüística ha contri-
buït de manera decisiva a millorar 
l’ús social de la llengua catalana, 
garantint i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat co-
hesionada”.

Per això insta el Govern de la 
Generalitat a continuar aplicant la 
Llei d’Educació de Catalunya (LEC) 
com a legislació pròpia del país en 
matèria d’educació, ja que “és l’ei-

na que garanteix que no se sepa-
ren els infants per raó de llengua, 
assolint tots ells el perfecte conei-
xement del català i del castellà”, 
tal com acrediten els resultats de 
les proves d’avaluació.

La moció també acorda donar 
suport a la Generalitat en la defen-
sa de les competències educatives 
de Catalunya i en totes aquelles 
actuacions que dugui a terme per 
a defensar el català i el model lin-
güístic de la nostra escola.

#Viunadalaigualada ja té 
guanyador
IGUALADA

Després d’un mes intens, s’ha 
acabat la campanya nadalenca 

i igualment d’intensa ha sigut tam-
bé la promoció i el sorteig d’Igua-
lada Comerç, #ViuNadalAIgualada. 
Recordem breument que Igualada 
Comerç va dissenyar una campa-
nya on els millors ambaixadors del 
comerç local havien de ser els pro-
pis igualadins i anoiencs. Amb les 
seves fotos i opinions donaven a 
conèixer les virtuts dels comerços 
d’Igualada a tot el món. Els matei-
xos clients havien d’explicar, des 
del seu punt de vista, com és l’ex-
periència de comprar a la capital 
de l’Anoia. És per això que aquesta 
campanya premiava a totes aque-
lles persones que promocinaven 
les botigues d’Igualada a través de 
dues aquestes xarxes socials, Twit-
ter i Instagram. 

El dilluns, dia 7 de gener Igua-
lada Comerç va realitzar el sorteig 
en viu i en directe a través del seu 
canal de Youtube: www.youtube.
com/igualadacomerc per a que tots 
els interessats ho poguéssin veure; 
la sort va decidir que la  guanyado-
ra de l’iPad que regalava Igualada 
Comerç en aquesta campanya fos 
la Marta Cubí.

Han començat les 
rebaixes d’hivern

Per altra banda, Igualada Co-
merç informa que les rebaixes 
d’hivern que han començat aquest 
dilluns i finalitzen el 6 de març, 
permetrà que el diumenge dia 13, 
els establiments comercials podran 
obrir les portes, coincidint amb el 
primer festiu del període legal de 
rebaixes.

Nou Màster universitari internacional en 
enginyeria del cuir

IGUALADA

L’Escola d’Enginyeria d’Igualada 
(EEI) i l’Ajuntament de la ciu-

tat han impulsat, conjuntament 
amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i el suport de la 
Generalitat de Catalunya, la cons-
titució d’un nou Màster Interna-
cional en Enginyeria del Cuir que 
es començarà a impartir el proper 
curs 2013/2014. Segons explica la 
regidora d’Ensenyament i Universi-
tats, Anna Bacardit, aquest màster 
“substitueix el que des de fa vint 
anys impartíem fins ara a Igualada, 
però el potencia i l’internacionalit-
za, permetent un gran intercanvi 
de coneixement entre tres conti-
nents”.

El màster contemplarà un con-
sorci format per l’EEI i les universi-
tats de Northampton (Regne Unit), 

Ege (Turquia), Sichuan (Xina), 
l’ITECH de Lió (França) i el CIATEC 
de Nuevo León (Mèxic), de manera 
que facilitarà la connexió constant 
entre els focus de coneixement 
més importants pel que fa a l’en-
ginyeria del cuir d’Europa, l’Àsia i 
Amèrica. Aquests estudis d’especi-
alització permetran, a més, com-
partir projectes de recerca i l’in-
tercanvi d’estudiants i professorat. 
Precisament, Bacardit destaca la 
importància del fet que “els estu-
diants d’aquí podran gaudir d’ex-
periències a l’estranger, fet que els 
permetrà una molt millor forma-
ció, i Igualada, al mateix temps, 
rebrà estudiants d’altres punts del 
planeta que vindran interessats en 
la nostra indústria de la pell, per-
què realment som molt valorats a 
l’estranger”.

Igualada serà la ciutat líder 
d’aquest nou màster que, abans 
d’iniciar-se, serà verificat per 
l’Agència de Qualitat Universitària 
(AQU) de la Generalitat, per tal 
que esdevingui màster homologat 
per la Unió Europea. 

Taller de set sessions 
de dues hores per setmana

COM HEM DE PARLAR 
PERQUÈ ELS NENS 

ESCOLTIN TM

XERRADA INFORMATIVA
GRATUÏTA

Dissabte 19 de gener, 11’30 h
Llibreria Llegim?
Passatge Capità Galí, 4 - 
Igualada

Inscripció prèvia a la llibreria o 
lalamandala@gmail.com
Facilitadora: Laura Santiago
Més informació sobre dates, 
horaris i preus taller: 639 47 25 06 
o www.com1nicat.cat

S’intensifica la vigilància i 
es sancionarà les infraccions 
per excés de velocitat
ÒDENA

Després que el passat mes de 
novembre l’Ajuntament posés 

en marxa el pla de seguretat per a 
vianants a les entrades al municipi, 
instal·lant semàfors amb obliga-
ció de parada quan es detecta un 
excés de la velocitat permesa, el 
passat 1 de gener va acabar el perí-
ode de proves que ha servit per a 
comprovar-ne el funcionament.

Al llarg d’aquests dos mesos 
s’han regulat els temps de parada, 
la velocitat d’activació dels semà-
fors així com la cadència en els ci-
cles de funcionament. També s’ha 
pogut observar, segons la mateixa 
policia, que si bé la gran majoria 
de conductors ja s’han adaptat a 
respectar la velocitat, altres ome-
ten el senyal vermell d’obligació 
de parada.

Així, des del dia 1 de gener la 
policia d’Òdena ha intensificat la 

vigilància i sanciona les infraccions 
d’aquells conductors que superen 
la velocitat màxima de 50 Km/h 
permesa. 

Des de l’Àrea de Governació de 
l’Ajuntament d’Òdena, el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Sergi Lo-
zano, explica que aquesta actuació 
forma part del conjunt d’accions 
que es duen a terme a tot el muni-
cipi per millorar la seguretat viària 
i ciutadana i demana a tots els con-
ductors el màxim respecte i atenció 
a les senyalitzacions. 
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E D I C T E
De l’Ajuntament d’Igualada D’APROVACIÓ INICIAL REFERENT A DEIXAR SENSE EFECTE 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE GESTIÓ I PROMOCIÓ DE SÒL LOGÍSTIC, TERCIARI, DE SER-
VEIS I INDUSTRIAL, I DEROGACIÓ DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SOCIEDAD LIMITADA

L’Ajuntament d’Igualada, en la sessió plenària ordinària duta a terme el dia 18 de desembre de 
2012, va aprovar , entre d’altres, l’acord, la qual part dispositiva diu el següent:

“PRIMER.- Prendre en consideració i aprovar inicialment la memòria de la comissió d’estudi refe-
rent a LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACTIVITAT ECONÒMI-
CA DE GESTIÓ I PROMOCIÓ DE SOL LOGÍSTIC, TERCIARI, DE SERVEIS I INDUSTRIAL i dissol-
dre LA SOCIETAT DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SOCIEDAD LIMITADA i la 
derogació dels seus estatuts.

SEGON.- Aprovar inicialment deixar sense efecte l’activitat econòmica de GESTIÓ I PROMOCIÓ 
DE SOL LOGÍSTIC, TERCIARI, DE SERVEIS I INDUSTRIAL i la derogació dels estatuts de la SOCI-
ETAT DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SOCIEDAD LIMITADA. 

TERCER .- Sotmetre l’expedient complet a informació pública durant el termini de TRENTA DIES 
HÀBILS, a comptar de l’endemà de l’última publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Ofi -
cial de la Província, el Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, en la premsa local, i al Tauler 
d’Edictes de la Casa Consistorial, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient, 
al Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Igualada i formular les al·legacions, reclamacions 
i suggeriments que estimin oportuns.

En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel 
Ple de l’Ajuntament. En cas contrari, l’expedient quedarà aprovat defi nitivament, sense necessitat 
d’un nou acord.

QUART .- Una vegada aprovat defi nitivament l’expedient, s’haurà de trametre a l’Administració de 
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació defi nitiva i una còpia íntegra i fefaent 
dels Estatuts de la Societat, derogats.

CINQUÈ .- La derogació dels Estatuts de la Societat entraran en vigor una vegada publicada ín-
tegrament en el Butlletí Ofi cial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils 
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
Igualment, s’ha d’inserir al Tauler d’Edictes de la Corporació i anunciar en el Diari Ofi cial de la 
Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí Ofi cial de la Província en què s’hagi publicat la 
derogació.

La publicació, al Butlletí Ofi cial de la Província dels Estatuts de la Societat, derogats, es farà mit-
jançant referència al Butlletí Ofi cial de la Província on van ser publicats.

SISÈ.- Facultar al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament perquè atorgui els documents públics i 
privats necessaris o convenients per a l’execució i constància de tot el que s’ha acordat.” 

La qual cosa es fa saber als efectes previnguts a l’apartat tercer de l’esmentat acord, així com que 
l’anunci a la premsa local es farà a L’Enllaç.

Igualada, 20 de desembre de 2012

L’ALCALDE 
Marc Castells i Berzosa

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Ballades de sardanes
Dissabte, 12 de gener
Martorell, a la Pl. de l’Ajuntament, a les 18.00 h. Ballada i cercavila. 

Cobla, Ciutat de Cornellà.
Santa Coloma de Queralt, al matí. Cobla, Costa Brava.
Diumenge, 13 de gener
Barcelona, a l’Eixample, a les 11.30 h. Cobla, Lluïsos de Taradell.
Sabadell, a la pl. del Dr. Robert, a les 12.00 h. Cobla, Jovenívola de 

Sabadell.
Sant Cugat del Vallès, a la pl. d’Octavià, a les 12.00 h. Cobla, Ciutat de 

Terrassa.
 

Molt bona afluència de públic a les 
ballades dels dies 23 de desembre i Reis

El passat 23 de desembre a la pl. de Cal Font tingué lloc la ballada 
ajornada pel mal temps el 21 d’octubre i que serví per retre un petit 

homenatge al nostre anterior president, el Sr. Antoni Ferrer Busquets, 
traspassat l’11 de desembre. A la mitja part de la ballada es va interpretar 
el ‘Cant dels Ocells’ i es féu un minut de silenci per recordar el ‘Sr. Ferrer’. 

El dia 6 de gener es féu la tradicional ballada de Reis. Cal destacar en 
ambdues ballades la molt bona afluència de públic, encara que potser 
més en la del 23 de desembre, pel motiu esmentat i també pel molt bon 
temps que hi hagué en ambdues  jornades, que van comptar amb l’actua-
ció de la cobla Lluïsos de Taradell. En la ballada de Reis tingué lloc el sor-
teig d’un cap de setmana a escollir, gentilesa de Viatges Fer Frans, entre 
totes les persones que durant l’any passat participaren en les ballades; la 
persona agraciada fou Montserrat Forns, de la nostra ciutat.  

Mor Joaquim Soms i Janer, el compositor 
de sardanes més gran, als 98 anys

El passat 28 de desembre morí a Pineda de Mar, la seva vila nadiua, i a 
l’edat de 98 anys, el compositor de sardanes més gran que hi havia, 

Joaquim Soms i Janer.
Nascut el 14 de maig de 1914, als 7 anys va començar els estudis de 

solfeig i piano a l’Acadèmia Salom de Calella. L’any 1935, en els seus 
temps d’estudi d’harmonia i composició, i dirigint als 17 anys el Cor Infan-
til de l’Agrupació Teatral Pinedenca, va escriure la primera sardana: ‘Idil·li 
pastoril’. La seva deixebla Maria, que acabà sent la seva esposa, cantava 
aquesta sardana acompanyada pel cor infantil.

La guerra civil al portà al front del centre, a les posicions del nord de 
Guadalajara, on va escriure ‘Maria de Pineda’, recordant la seva promesa. 
Pertanyia a la 33a divisió del IV Cos d’Exèrcit, destinat a l’Alcàrria. Allà 
hi va formar una banda de música i posteriorment una cobla. D’aquesta 
manera va composar les sardanes ‘10.000 catalans’ i ‘Catalans a l’Alcàrria’ 
(1937).  Aquesta darrera, amb lletra d’un altre soldat, Lluís Millan, acabà 
convertint-se en l’himne de tots ells. A la fi de la guerra aquesta sardana 
li va costar més d’un any de presó, acusat d’escriure un himne separatista.

Algunes de les seves sardanes més conegudes són ‘Tona de 
Llavaneres’, ‘Aires tossencs’, ‘A l’ombra del campanar’ o ‘Monestir de 
Breda’. A més a més, va obtenir diversos premis i reconeixements a cer-
tàmens musicals de composició de sardanes, com el 1r premi del concurs 
de Roses de 1982 amb ‘Cant a Roses’; el 2n premi del concurs de Roses de 
1983 amb ‘Bells records de Roses’; el 2n accèssit de La Sardana de l’Any 
1984 amb ‘Joan, Joaquim i Josep’; finalista a la Sardana de l’Any 1985, 
amb ‘Paisatges olotins’; finalista al concurs Cantem Sardanes 1992, amb 
‘Catalans’ i 1r accèssit a La Sardana de l’Any 2009, amb ‘Natura, mar i 
muntanya’. També va rebre el Premi Sardana a la Popularitat del 2007.

Acabada la guerra va continuar component sardanes, amb una pro-
ducció de més de tres-centes.

Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

Cartes - Gestió 
d’apartats de correus 

- Certifi cats - Bustiades - 
Publicitat direccionada

Avinguda Europa, 35 nau 10 
 Pol. Les Comes - Igualada 

Tel. 93 116 22 22 - info@mba.cat

El PP demana elevar el pas de vianants del 
carrer Capellades
IGUALADA

En el transcurs de la comissió 
informativa de Territori, del 

passat dia 8 de gener, el portaveu 
del Partit Popular a l’Ajuntament 
d’Igualada Joan Agramunt ha ins-
tat al govern municipal a actuar, 
fent el pas de vianants que es tro-
ba just enfront de l’Escola Monal-
co al carrer Capellades elevat, amb 

l’objectiu de millorar la seguretat 
viària pel conjunt de vianants en 
general, i pels alumnes del cen-
tre abans esmentat en particular. 
Així mateix també va demanar al 
govern l’elaboració d’un pla espe-
cífic, de millora viària, així com 
també la seguretat dels alumnes, 
en els horaris de les entrades i sor-
tides dels diferents centres escolars 

de la ciutat, buscant la màxima 
eficiència i aprofitament de l’espai 
públic. En la mateixa sessió el por-
taveu popular també va demanar 
el correcte manteniment de pape-
reres, asfalt de carrers i pintura 
viària de diferents carrers i avingu-
des de la ciutat.

Ja hi ha finalistes dels Premis Bou 
en la seva 15a. edició
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El passat dilluns, dia 7, tingué lloc 
la primera votació del jurat per 

tal d’escollir els quatre finalistes de 
cadascuna de les categories, que 
opten als Premis Bou d’enguany, a 
celebrar el proper dia 19 de gener.

Són els següents: Categoria indi-
vidual: Fermin Capdevila i Navarro, 
José Antonio Sabio Mendoza, Adela 
Muñoz i Margarida Oliva.

Categoria entitat: Inama, Am-
pes de Montbui, Comissió Festes 
Nucli Urbà i Jove@s de Montbui.

Categoria activitat: Passatge 
del Terror, Escolaritat Compartida 
del IES, Setmana de la Gent Gran i 
Pessebre Vivent.

Categoria comarcal: Gremi de 
Traginers d’Igualada, Zoom Fes-
tival, Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzehimer Anoia (AFAB) 

i Plataforma Afectats per la Hipo-
teca. 

La propera reunió del Jurat és 
prevista per al vespre del dia 15 
per tal de procedir a les votacions 
que donaran els guanyadors d’en-
guany.
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93 803 76 99
Carrer Santa Caterina, 18
08700 Igualada

Confrontació entre l’equip de govern de CiU 
i PSC per la compra d’unes finques
LA POBLA DE CLARAMUNT

La compra de dues finques, una 
al barri de can Ribalta i l’altra 

a la zona de les Cases Noves, ha 
enfrontat l’equip de govern de CiU 
i el PSC a l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt. Les dues partides 
estan incloses en el capítol d’in-
versions del Pressupost de 2013. 
Aquest pressupost té un import 
total de 3.075.868,20 euros.

Aquest tema es va tractar en 
el darrer Ple extraordinari de l’any 
2012, el dijous 27 de desembre, i el 
punt es va aprovar amb els vots a 
favor de CiU i ERC i en contra del 
PSC. L’alcalde, Santi Broch, va dir 
que hi ha poca variació del pressu-
post d’enguany del de l’any passat, 
que també estava al voltant dels 3 
milions d’euros. 

Broch va explicar que s’han in-
tentat ajustar les partides al màxim 
i va destacar els diners destinats a 
benestar social que gairebé s’han 
duplicat respecte el 2012. Aquest 
any hi havia consignats 9.283 euros 
i el 2013, 18.535,73 euros. 

Pel que fa al capítol d’inversi-
ons, que és de 394.472,18 euros, 
l’alcalde va explicar que l’actua-
ció més important que s’inclou és 
la construcció de dues passarel-
les de vianants sobre el riu Anoia 
(228.679,19 euros). També va ci-
tar la col·locació de paviment de 
cautxú al parc de Sant Galderic 
(13.003,99 euros), la compra d’uns 
terrenys a can Ribalta (71.500 eu-
ros) per tal de poder urbanitzar 
el barri i l’adquisició d’una finca a 
les Cases Noves, l’antic bar el Pont 
(79.289 euros) per poder eixamplar 
el carrer que s’ha de fer.

Precisament, aquestes dues 
darreres inversions van ser les que 

van crear discrepàncies entre CiU 
i el PSC. El portaveu del grup mu-
nicipal Socialista, Frederic Marí, va 
afirmar que “les compres d’aques-
tes dues finques si haguessin estat 
propietat d’unes altres persones 
potser no haurien estat necessàries. 
Són unes compres que grinyolen 
una mica. Es passen per la Junta de 
Govern i no pel Ple...”.

Marí va continuar que “els ter-
renys de can Ribalta són propietat 
d’una senyora que és l’àvia d’una 
regidora de CiU a l’Ajuntament 
d’Igualada i la sogra del germà 
d’una regidora. I la finca del bar 
el Pont és propietat d’Unim i el 
senyor alcalde fa peritatges per a 
aquesta entitat bancària”.

Santi Broch va respondre les 
insinuacions i les acusacions del 
portaveu socialista. “La compra de 
la finca de can Ribalta me la va 
proposar el regidor d’ERC, Josep 
Aguilera, que viu en aquest barri i 
que fa anys que s’intenta urbanit-
zar però no hi ha acord entre els 
veïns perquè han de cedir una part 
de terreny. D’aquesta manera no 

ho hauran de fer i es podrà tirar 
endavant la millora de la zona. A 
més, el preu és molt més baix del 
que es venia inicialment”.

Quant a l’adquisició de la finca 
del bar el Pont s’ha fet “per poder 
ampliar un carrer que s’ha d’obrir 
en aquella zona”. L’alcalde va asse-
gurar que el regidor del PSC actua 
“de mala fe fent aquestes insinu-
acions i que pensi que hi ha mala 
intenció en aquestes adquisicions 
per aquí si que no hi passo”.

El regidor d’ERC, Josep Agui-
lera, va mostrar el seu suport a 
l’equip de govern en aquestes du-
es qüestions i va assegurar que “els 
veïns del barri hi estem d’acord i 
que és cert que vaig parlar amb 
l’alcalde perquè es posés en con-
tacte amb la propietària del ter-
reny i així tirar endavant la millora 
de la zona”.

En aquest Ple també es va 
aprovar una moció de suport a l’es-
cola catalana davant els atacs que 
s’han patit darrerament per part 
del Govern espanyol. El punt es va 
aprovar per unanimitat.

Noves accions de formació 
i ocupació del projecte 
“Treball als barris 2012”
ÒDENA

En el marc del projecte “Treball 
als barris 2012” gestionat pel 

Departament d’Empresa i Ocupa-
ció i subvencionat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu, a Òdena se li ha concedit 
una subvenció de 57.604,46 euros 
per a la realització de dos cursos 
de formació específica dins el pro-
grama de qualificació professional 
i per a la contractació de 5 perso-
nes dins el programa d’experienci-
ació laboral. Concretament aquests 
són: atenció sanitària immediata 

nivell 2 i cuidadors no professional. 
Per fer-los, Òdena disposarà 4.592 
euros. D’altra, l’ajuntament rebrà 
53.012,46 euros per contractar a 
5 persones per realitzar diferents 
tasques de rehabilitació d’equipa-
ments de titularitat municipal d’in-
terès públic i patrimonial. Aques-
ta brigada ja està treballant des 
del passat dia 1 de gener i ho farà 
fins el proper 30 de juny. Una de 
les primeres actuacions ha sigut la 
reparació de voreres del municipi 
al nucli d’Òdena.

Nova col·laboració de l’Obra 
Social “la Caixa” i APINAS

IGUALADA

La nova Directora d’Àrea de 
Negoci de “la Caixa” a l’Anoia 

– Baix Llobregat Nord, Anna Asen-
sio, i el Director Gerent d’APINAS, 
Jordi Aymamí han fet pública una 
nova col·laboració entre les dues 
entitats. Els acompanya a la foto-
grafia en Jaume Palací, director de 
l’oficina principal de “la Caixa” a 
Igualada.

Han presentat un projecte a 
l’Obra Social “la Caixa” per a re-

novar l’equipament informàtic i el 
mobiliari del SAIC (Servei d’Atenció 
i Consulta) ubicat al Passeig Ver-
daguer 55 d’Igualada, servei que 
dóna cobertura i atenció a infants 
de més de sis anys, adolescents i 
adults. També es col·laborarà en la 
compra de petits electrodomèstics 
per a la residència Els Prats de Rei.

L’Obra Social “la Caixa” col-
laborarà amb aquesta entitat amb 
un ajut de 15.500 euros.Detinguts per temptativa de robatori amb 

violència i intimidació 
IGUALADA

La Policia Local d’Igualada va 
detenir el passat dilluns, 7 de 

gener, dos individus per temptati-
va de robatori amb violència i una 
posterior temptativa de robatori 
amb força. Al voltant de les 21.40 
h, amb la cara tapada amb pas-
samuntanyes, dues persones van 
assaltar una altra que es disposava 
a entrar a casa seva, al carrer Tuli-
pes, intentant sostreure-li el maletí 
que duia a la mà. La persona assal-
tada es va resistir i els dos individus 
van fugir. 

Quan la Policia Local es va per-
sonar al lloc dels fets va assistir al 
denunciant, va recollir la descripció 
dels atacants i va iniciar una batu-
da de recerca pels carrers pròxims. 
A les 21.50 h es va rebre una nova 
trucada al 092 informant que dos 
homes amb passamuntanyes havi-
en pujat al balcó d’un primer pis al 
carrer Capellades però, en adonar-
se de la presència dels veïns, van 
acabar fugint en direcció a l’avin-
guda de Barcelona. 

La policia va localitzar al car-
rer de Santa Teresa dos individus 

que encaixaven amb la descripció 
facilitada i van ser aturats i escor-
collats. Se’ls va trobar una arma de 
foc d’imitació i una navalla, a banda 
de guants i gorros de color fosc. 
Tots dos van ser detinguts com a 
presumptes autors d’un delicte de 
robatori amb violència en grau de 
temptativa i d’un delicte de robatori 
amb força en grau de temptativa. 

Van ser traslladats a dependèn-
cies policials, on van ser identifi-
cats. Un dels dos detinguts, menor 
d’edat, ha estat posat a disposició 
de la Fiscalia de Menors.

El preu del bitllet senzill de bus urbà 
manté el preu 
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada i l’em-
presa concessionària del servei 

de bus urbà, S. A. Masats Trans-
ports Generals, han acordat man-
tenir en un 1,50 euros el preu del 
bitllet senzill per aquest 2013, tot 
i que la proposta de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) és de 
dos euros. 

Segons explica Jordi Pont, re-
gidor d’Urbanisme i Mobilitat, 
“aquesta decisió la podem prendre 
perquè el bitllet senzill és l’únic so-
bre el qual l’Ajuntament té plena 
capacitat de decisió, ja que la resta 
de títols i abonaments són compe-
tència de l’ATM”. L’any 2012, l’in-
crement de preu del bitllet senzill 

proposat per la mateixa ATM va 
produir una forta davallada d’usu-
aris i, ja aleshores, consistori i em-
presa, conscients que calia afavorir 
l’ús del servei als passatgers pun-
tuals, van acordar tornar al preu 
de 2011, és a dir, als 1,45 euros per 
cada bitllet senzill. 

De cara al 2013 s’ha decidit 
mantenir el preu, aplicant només 
l’increment de l’IVA que no es va 
adoptar el mes de setembre i, per 
tant, el bitllet senzill de bus costa a 
Igualada 1,50 euros.

Nova línia de bus: de l’institut 
a l’estació

L’empresa del servei de bus 
urbà S.A. Masats i l’Ajuntament 
d’Igualada han cregut convenient 

la creació d’una nova línia d’auto-
busos urbans en la franja horària 
dels migdies, per atendre les neces-
sitats dels estudiants de fora de la 
ciutat, i que han d’anar a l’estació 
del tren. Així s’ha creat la LE1 (Lí-
nia Servei Estació), és un trajecte 
directe però també es podrà utilit-
zar per baixar a diferents parades 
del Passeig Verdaguer, donant així 
més cobertura a la línia.

Aquesta línia LE1 va començar 
el dia 8 de gener, coincidint amb 
la tornada a l’escola després de les 
vacances de Nadal, i restarà activa 
els dies lectius de tot el curs esco-
lar. La seva sortida es durà a terme 
a les 14.35h i arribarà a l’Estació a 
les 14.50h.
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El mes de gener: un bon moment per gaudir 
dels Pastorets 
CALAF

Les festes nadalenques ja han 
arribat a la seva fi. Després de 

dies plens de trobades familiars i 
d’intensa activitat, tot va tornant 
a la normalitat. Per tant, és una 
bona ocasió per poder gaudir, ja 
sense presses, d’un espectacle tan 
atractiu com Els Pastorets de Calaf. 
De moment ja se n’han fet tres 
representacions, amb una bona 
acollida per part del públic, però 
si encara no hi heu anat podeu fer-
ho aquest proper diumenge, 13 de 
gener, o bé els diumenges 20 i 27.

Dirigits per Neus Quer i sota la 
direcció tècnica de Josep Garriga, 
Els Pastorets de Calaf segueixen 
fidelment l’argument de Josep 
Maria Folch i Torres. De totes ma-
neres, s’ha aconseguit harmonitzar 
a la perfecció tradició i modernitat, 
ja que l’obra se serveix d’especta-
culars decorats i sorprenents efec-

tes especials. Una bona combinació 
que no deixa ningú indiferent.

Les representacions dels “Pas-
torets” tenen lloc a les 17.30 h al 
Casal de Calaf. L’entrada es pot ad-
quirir anticipadament a Telentrada, 
per assegurar-vos un bon lloc. 

D’altra banda, des de l’Oficina 
de Turisme de Calaf també s’ofe-

reix durant aquest gener un pa-
quet turístic que inclou una visita 
guiada pels racons històrics de la 
vila, un dinar tradicional i l’assis-
tència als “Pastorets”. Per a més 
informació i reserves truqueu al 93 
868 08 33 o bé escriviu un correu 
electrònic a turismecalaf@diba.cat.

Benedicció de la nova imatge de sant Magí
COPONS

El proper diumenge dia 13 de 
gener, a les 12 hores, durant 

la missa dominical, es beneirà a 
Copons la nova imatge de sant 
Magí. Un cop beneïda, es col-
locarà al seu pedró, d’on en va des-
aparèixer l’anterior imatge el mes 
d’agost passat, fruit d’un acte de 
vandalisme. 

A la cerimònia es cantaran els 
goigs de Sant Magí. Per tal que sur-
tin ben lluïts, es farà un petit assaig 
a la mateixa església, a les 11h30. 
Tot cantaire serà benvingut!.

La imatge ha estat realitzada al 
taller d’imatgeria religiosa El Arte 
Cristiano d’Olot. La compra ha es-
tat íntegrament finançada amb els 
diners recollits en una col·lecta po-
pular que es va dur a terme durant 
els mesos d’octubre i novembre. 

El pedró de Sant Magí de Co-
pons és tota una referència de la 
vila, ja que està situat en un lloc de 
pas al carrer de Sant Magí, i dóna 
nom a una de les entrades al poble 
i a un dels aparcaments municipals.

La Residència AMMA en favor del Banc 
d’Aliments
VILANOVA DEL CAMÍ

Des de fa quatre Nadals la resi-
dència AMMA Vilanova col-

labora amb el Banc d’Aliments i 
Càritas per aportar el seu granet 
de sorra en l’ajuda a les persones 
amb més dificultats del municipi. 
Aquest any tornen a centrar els 
seus esforços per recollir productes 

alimentaris envasats i també d’hi-
giene personal.

Fins al 15 de gener AMMA 
recollirà tot tipus d’aliments en-
vasats i de llarga durada com oli, 
llet, pasta, arròs, llegums i també 
productes com sabó, gel i xampú. 
Qualsevol ajuda és bona tenint en 
compte que cada vegada hi ha més 

persones a les que els costa arribar 
a finals de mes.

L’any passat AMMA va recollir 
uns 200 quilos de productes i les 
seves expectatives són arribar en-
guany com a mínim, a la mateixa 
quantitat. Per això demanen de 
nou la col·laboració de tothom. 

Propers tallers a l’Ateneu Igualadí
IGUALADA

Ja es poden fer les inscripcions 
per participar a dues noves pro-

postes que s’enceten aquest any 
a l’Ateneu Igualadí. La primera 
d’elles són les classes d’instruments 
musicals de cultura popular (gra-
lla, el tabal, el sac de gemecs, el 

flabiol i tamborí ...) que es faran 
de dilluns a divendres a partir de 
les 9 del vespre; les classes són de 
mitja hora i el preu de 12 euros 
(inscripcions a centre.emtibi@hot-
mail.com).

També hom es pot inscriure al 
taller d’escriptura creativa II que 

s’allargarà fins al mes de març i 
que imparteix Maria Rosa Nogué. 
Les sessions es fan els dilluns de 
2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. El 
preu és de 44 euros mes (38 so-
cis de l’entitat). Per a inscripcions: 
ateneu@ateneuigualadi.org o al 
telèfon 93 803 07 63.

Xerrada: Tècnica Metamòrfica i la 
transformació
IGUALADA

Imma Vila, terapeuta i mestre de 
reiki, imparteix avui dijous la xer-

rada sobre tècnica metamòrfica; 
es tracta d’una eina que ens aju-
da a poder eliminar tot tipus de 

patrons establerts en la preconcep-
ció, concepció, embaràs i part. En 
aquests patrons es trobem moltes 
de les formes de comportament no 
desitjades de la nostra vida: fòbies, 
estrès, angoixes etc. Mitjançant un 

suau massatge es poden transfor-
mar i eliminar per sempre. 

La xerrada es farà a la Sala Co-
municació de l’Ateneu Igualadí a 
partir de 2/4 8 de la tarda.

Diumenge, primer Mercat d’Antiguitats
CAPELLADES

Aquest diumenge dia 13, de 
9 del matí a 3 de la tarda, 

la plaça de Catalunya de Cape-
llades acollirà el primer Mercat 
d’Antiguitats de la vila, organit-

zat per Amics de les Antiguitats 
de l’Anoia. 

Els visitants podran gaudir 
d’una àmplia exposició d’antigui-
tats, artesania, col·leccionisme, 
joguines, quadres, monedes an-

tigues, llibres, mobles, discs, jocs, 
objectes de segona mà, etc. Més 
informació al telèfon 646 413 146 
(Joan Massachs).

Unu du Maiu proposa un 
concert de punk-rock
CALAF

El col·lectiu calafí Unu du Maiu 
Produktions enceta amb força 

el 2013, i ho farà amb un concert 
de punk-rock amb la participació 
de diversos grups. El concert tindrà 
lloc aquest dissabte 12 de gener 

a les 22.30 h a la sala d’actes de 
Calaf, i comptarà amb les actua-
cions de El Konde Rata (punk-hc/
Zigur Nagusia), Kargunjo (punk-
rock trinxat/Almacelles), Pànic 
(mutant punk-rock/Ponent) i El tro-
no de Judas (punk-rock/Pamplona).

Nova programació 
Equipament Cívic Polivalent 
Anoia 
IGUALADA

Ja ha sortit el programa de mà 
de la nova proposta del l’Equi-

pament Cívic Polivalent de l’Anoia, 
Casal Cívic Montserrat, Casal de la 
Gent Gran, per als mesos de gener 
a juny 2013.  Totes les persones que 

estiguin interessades poden passar 
per l’equipament, c/ Orquídies, 7, 
d’Igualada a recollir-lo. També el 
podreu trobar als diversos punts 
d’informació de la ciutat. 

Les inscripcions es faran a par-
tir del 15 de gener.

Últims dies de la campanya 
de recollida de joguines 
reciclades d’Endinsa’t 
VILANOVA DEL CAMÍ

Fins al dilluns 14 de gener, el 
grup de lleure infantil i juve-

nil Endinsa’t portarà a terme la 
campanya de recollida de joguines 
lúdico-educativa amb la intenció 
de donar-les-hi un nou ús. Des del 
setembre estan recollint jocs, jogui-
nes i llibres educatius per tal de 
reutilitzar-los durant l’esplai que 

fan al Centre Cívic del Barri de la 
Pau de Vilanova del Camí. Amb el 
lema “Comparteix allò que es teu i 
que pot ser útil als altres”, la cam-
panya vol servir per sensibilitzar 
tothom de la importància de reci-
clar les joguines i allargar-ne l’ús.

Es poden portar al Centre Cívic 
del Barri de la Pau fins al dia 14, de 
dilluns a divendres.

Inscripcions per les noves 
activitats als equipaments 
cívics
IGUALADA

El proper dijous, 17 de gener, 
l’Ajuntament d’Igualada obre 

les inscripcions per les noves activi-
tats dels centres cívics de la ciutat, 
el de Fàtima i l’Espai Cívic Centre. 
A les 8h s’obriran les inscripcions 
on-line, a través del web www.
igualada.cat i, per evitar saturaci-
ons, mitja hora més tard, s’obriran 
les presencials. El primer dia les 
inscripcions estan reservades als 
empadronats a Igualada i l’endemà 
s’obriran a la resta de municipis.

El tinent d’alcalde d’Acció Soci-
al, el republicà Joan Torras, avança 

que “aquest 2013 fem una aposta 
per augmentar l’oferta d’aquells 
cursos amb més demanda, especial-
ment aquells que fan referència als 
idiomes, la informàtica o les xarxes 
socials, per exemple, i també per 
augmentar l’oferta al centre cívic de 
Fàtima, que tindrà fins a quinze cur-
sos més que en l’anterior edició”.

Segons Torras, es preveu rebre 
entre 2.400 i 3.000 peticions en 
aquesta nova oferta de cursos, ta-
llers i activitats. En total, més de 
cent cinquanta activitats que ja es 
poden consultar al web www.igua-
lada.cat.

Empresa con sede en comarca del Anoia desea incorporar:

JEFE DE ALMACÉN
Tareas a desarrollar:
- Preparación de pedidos y recepción de material.
- Distribución del trabajo a los operarios.
- Verifi cación de cargas, stocks y entradas.
- Control de tareas y desarrollo de procesos más efi cientes.

Requisitos:
- Persona organizada, responsable y trabajadora.
- Capacidad de mando y conducción de equipos.
- Flexibilidad horaria.
- Carnet de carretillero.
- Deseable experiencia previa en tareas similares.
- Valorable FP.

Interesados mandar currículum vitae con foto reciente al e-mail 
seleccionar2013@gmail.com indicando “REF: JEFE DE ALMA-
CÉN” en el asunto del e-mail.
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Per aquest any, nova Biblioteca a l’Espai Cultural Mont-Àgora
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El passat 20 de desembre va 
tenir lloc una visita a les obres 

de la segona fase del futur Cen-
tre Cultural Mont-Àgora, la gran 
aposta montbuienca en l’àmbit de 
la cultura. L’acte va comptar amb 
la presència de les autoritats del 
municipi, encapçalades per l’alcal-
de Teo Romero, regidors de l’equip 
de govern i membres de tots els 
grups de l’oposició. També van ser-
hi presents els arquitectes redac-
tors del projecte, Pere Puig i Manel 
Marín; l’arquitecte municipal, 
Àngel Balaguer, i els equips tècnics 
del municipi; la directora de l’esco-
la García Lorca, Montserrat Oliva, i 
la bibliotecària de Montbui, Núria 
Rossell.

Aquesta segona fase perme-
trà completar un dels grans espais 
d’aquest centre, la Biblioteca Mu-
nicipal. A més, també s’executarà 
el sistema de compartimentació 
de l’edifici i es faran els acabats, el 
condicionament i les instal·lacions 
de la Biblioteca. Aquesta actuació 
també contempla la urbanització 
de les voreres exteriors de l’edifici. 
En total, l’empresa Construccions 
Invisa (Byco) realitzarà les obres 
amb unes millores obtingudes en 
relació a la licitació del projecte 
de gairebé el 53%. Com explicava 
l’alcalde, “nosaltres ja teníem les 
subvencions i el que vam prioritzar 
en la licitació van ser les empreses 
que ens poguessin fer més volum 
d’obra i millores. Finalment, per un 
pressupost de 2’5 milions d’euros, 
l’empresa adjudicatària farà millo-
res que confereixen a l’actuació un 
valor de gairebé 4 milions. Estem 
molt satisfets perquè aquesta se-
gona fase suposarà donar l’impuls 
decisiu a Mont-Àgora”.

Negociar amb el 
Departament d’Educació

Durant la visita d’obres l’alcal-
de montbuienc va remarcar també 
que l’ajuntament vol negociar amb 
el Departament d’Educació de la 
Generalitat “la possibilitat que al-
guns dels espais que tindrà aquest 
centre cultural, de manera provi-
sional, siguin utilitzats per l’escola 
García Lorca mentre Educació no 
faci les obres d’ampliació d’aquest 
centre. Són dos equipaments que 
estan ubicats de forma contigua i 
negociarem que es puguin utilitzar 
aquests espais per a l’ús de l’escola, 
en lloc de seguir omplint el centre 
educatiu de barracons”. L’alcalde 

va assenyalar que “en tot cas això 
és un desig de l’equip de govern 
municipal, i hem de rebre el vist-i-
plau del departament d’Educació, 
però a Montbui ja sabem el que 
és cedir espais municipals per a 
finalitats educatives. Sense anar 
més lluny, els vestidors de l’antic 
camp de futbol del poble són uti-
litzats des de fa temps com a aules 
de l’escola Montbou. Pensem que 
seria una bona solució mentre no 
es facin les obres d’ampliació del 
García Lorca, per a les quals ja hi 
havia els corresponents permisos, 
però que no es fan per la complexa 
situació econòmica que vivim”.

La Biblioteca, durant el 
2013

Tenint en compte el context 
econòmic, l’Ajuntament va decidir 
que la segona fase del futur Mont-
Àgora es dediqués a dotar al muni-
cipi una biblioteca amb una super-
fície de més de 1.300 m2, a la qual 
s’accedirà per la planta baixa; a la 
primera planta es disposarà d’una 
gran sala d’informació i també hi 
haurà el fons general (més de 500 
m2). No hi faltaran diferents espais 
polivalents, com ara un de música i 
imatge, un espai de suport, un al-
tre de direcció, un de dipòsit docu-
mental, un magatzem logístic, etc. 
La nova biblioteca disposarà de 
més espai per al fons bibliogràfic, 
sales més grans per llegir i estudiar, 
més serveis i un notable increment 
de col·leccions. Tot això suposarà 
una millora considerable per als 
usuaris. Les obres de la segona fase 
de Mont-Àgora s’encetaran durant 
aquest mes de gener, i tenen un 
període d’execució de sis mesos. 
L’import d’adjudicació va ser de 
quasi dos milions i mig d’euros, 
subvencionats íntegrament a tra-
vés del PUOSC i la Llei Barris de la 
Generalitat i a través de la Diputa-
ció de Barcelona. Com va comentar 

l’alcalde, “el que convé és que els 
diners d’aquestes subvencions con-
cedides comencin a arribar el més 
aviat possible”.

Aules de Música 
Montbui no tindrà escola de 

música com a tal, almenys de for-
ma imminent. Com va explicar l’al-

calde Teo Romero, el context eco-
nòmic fa inviable que es puguin 
assumir les despeses que comporta-
ria aquest equipament, que aniria 
ubicat al mateix centre cultural. El 
que sí va garantir el batlle és que 
“intentarem tenir aules de música 
en aquest espai. Volem parlar amb 
l’Escola de Música d’Igualada i in-
tentar dotar-nos d’alguna aula per 
impartir música. Tenim els espais, 
pràcticament a tocar de les escoles, 
i volem apostar per aquests estudis 
musicals.

La gestió de 
l’equipament, fonamental

Des de l ’Ajuntament de 
Montbui es té molt clar que tant 
important com la construcció 
del Centre Cultural serà el man-
teniment. L’alcalde va destacar 
que “tenim clar que ha de ser un 
equipament que funcioni a través 

d’un projecte de gestió integral, 
basat en iniciatives econòmiques 
com l’explotació del bar restau-
rant, però també amb propostes 
culturals. Hi ha espais als quals se’ls 
pot treure una rendibilitat econò-
mica des de la iniciativa privada 
(restaurant, equipaments culturals 
i/o espectacles) i creiem que pot 
ser un espai perfecte per a un pro-
jecte econòmic lligat a la gestió 
cultural. A Montbui estem oberts a 
la iniciativa privada, als programa-
dors i als gestors culturals, i també 
a aquelles persones que vulguin 
aportar les seves idees de negoci. 
Estem convençuts que podem fer 
de Mont-Àgora el lloc de trobada 
d’una part de la societat anoienca 
que busca un nou espai amb sen-
sibilitat per la cultura i que pugui 
fer d’aquest espai cultural un nou 
ateneu anoienc del segle XXI”. 

Cicles de xerrades per a 
pares amb fills de 3 a 6 anys
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Montbui i el 
Servei d’Atenció a les Persones 

de la Diputació de Barcelona duran 
a terme durant les properes jorna-
des un “Cicle de Xerrades Divulga-
tives per a pares i mares amb fills 
de 3 a 6 anys”. Aquest cicle es farà 
a l’escola García Lorca, i començarà 
el proper 21 de gener a partir de 
les 16.45 hores amb la xerrada “El 
repte de ser pares: Amor i límits”, 
a càrrec de la psicòloga Elvira Puig.

La segona xerrada es durà a 
terme el 24 de gener, també a les 

16.45 hores, i en ella Elvira Puig 
parlarà sobre “Em portaran els reis 
tot el que he demanat?”. La terce-
ra xerrada es farà el 28 de gener, 
amb la mateixa ponent i el mateix 
horari de les anteriors, i versarà so-
bre “El meu fill no em fa cas !”. 

Les inscripcions per prendre 
part en aquest cicle de Xerrades 
Divulgatives es podran formalitzar 
abans del dia 17 de gener trucant 
al telèfon 93 804 09 09 o bé  a la 
mateixa escola García Lorca, que 
col·labora en aquesta iniciativa 
educativa.

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com Àrea de Promoció Econòmica

OPERACIONS AUXILIARS 
DE SERVEIS 

ADMINISTRATIUS I 
GENERALS 

Organització empresarial, gestió de 
correspondència, gestió d’arxiu, 

gestió arxiu suport convencional o 
informàtic, comunicació oral i escrita... 

DURADA: 450 hores
DATA INICI: 28 de gener de 2013

DATA FI: 16 de juliol de 2013
HORARI: 09.00 a 13.00
De dilluns a divendres

Els cursos són subvencionats pel SOC i el Fons Social Europeu
Acció formativa adreçada prioritàriament a 
persones desocupades inscrites al SOC

MÉS INFORMACIÓ O PREINSCRIPCIONS
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ 
Promoció Econòmica
c/ del President Companys, 1 - 2a planta
Tel. 93 805 44 11 ext. 5
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Música, esports, comerç i amistat, ingredients de la Festa de Sant Hilari i la 
Fira del Camí Ral

VILANOVA DEL CAMÍ

Vilanova del Camí celebrarà 
aquest cap de setmana la seva 

Festa Major d’hivern. Actes espor-
tius amb solera com la Pujada als 
Dipòsits; culturals, com el concert 
de gala de La ruta de les estrelles; 
o lúdics, com el canvi de senyera 
al pujol de la Guàrdia de la Colla 
Excursionista, són només alguns 
dels ingredients d’aquesta festa 
tradicional que honora el patró 
del municipi, Sant Hilari, i que 
enguany també coincideix amb el 
10è aniversari de l’agermanament 
entre Vilanova i Amilly. Un altre 
dels plats forts de la festa és la Fira 
del Camí Ral, que enguany arriba a 
la quinzena edició.

Aquesta Fira, va dir l’alcalde 
Joan Vich, és un esdeveniment im-
portant des del punt de vista lúdic, 
esportiu i comercial que s’obre al 
municipi, però sobretot a la co-
marca. Vich està convençut que 
la Fira mostra la part més amable 
de Vilanova i de la seva gent, que 
en un dia com aquest, i malgrat el 
fred que sol acompanyar, surt al 
carrer a participar de la festa. 

Joan Vich també va fer especial 
esment a la participació dels esta-
bliments locals. Enguany seran 11 
les botigues que tindran parada 
a la Fira, a les que se sumaran 7 
més que obriran les seves portes. 
En aquesta edició també s’hi afe-
geixen 8 entitats, amb la voluntat 
d’aprofitar el gran volum de visi-
tants per donar a conèixer les seves 
activitats.

Pepi Cervera, representant de 
l’ACI, va deixar constància de l’es-
forç que fan des de l’entitat per 
dinamitzar el comerç local que par-
ticipa en una llarga llista d’esde-
veniments locals. La Fira n’és un 
però també va recordar que du-
rant l’any organitzen tot un seguit 
d’activitats com els mercats V de 
preu o la Fira de Nadal, i participen 
en la desfilada i en la fira multisec-
torial. L’objectiu, va dir Cervera, és 
animar el comerç local i també la 
ciutadania, i va aprofitar per convi-
dar tothom a visitar la Fira.

Aquesta any la Festa de Sant 
Hilari coincideix també amb el 

10è aniversari de l’agermanament 
entre Vilanova del Camí i la po-
blació francesa d’Amilly, i per això 
el programa festiu inclou tot un 
seguit d’activitats per celebrar-ho. 
La regidora de Cultura i titular 
d’agermanament, Vanesa Gon-
zález, ha tingut paraules d’agra-
ïment per a les famílies acollido-
res, perquè suposen un puntal im-
portant per a l’agermanament. La 
regidora també ha agraït la tasca 
de la comissió de festes i de totes 
les persones que, des de l’àmbit 
de les entitats o del particular, 
han contribuït a fer més lluïda 
aquesta festa. 

En el marc de la Fira del Camí 
Ral tampoc no pot faltar un al-
tre clàssic, la Pujada als Dipòsits. 
Una competició atlètica que, se-
gons el regidor d’esports, Antonio 
Sánchez, espera aplegar en aques-
ta vint-i-setena edició unes 400 
persones entre atletes, caminants 
de la Colla, que aquell dia fan la 
tradicional sortida per canviar la 
senyera del Pujol de la Guàrdia, 
i sèniors, infants i acompanyants 
que fan el recorregut de manera 
no competitiva. 

La cursa, una de les més an-
tigues del municipi, ofereix als 
participants un atractiu extra: una 
botifarrada al finalitzar la prova 
que serveix com a recompensa a 
l’esforç i per fomentar la convi-
vència i les relacions. Per això el 
regidor no va dubtar en obrir les 
portes del municipi i convidar a 
tothom perquè hi participin d’una 
manera o altra. 

Programa d’actes
Dissabte 12 
10è aniversari de 
l’Agermanament entre 
Vilanova del Camí i 
Amilly

Al migdia està prevista una 
recepció oficial al racó du bon 
accueil, bona acollida, a la plaça 
del Mercat. L’alcalde de Vilanova 
i el d’Amilly, Joan Vich i Gérard 
Dupaty, faran un acte simbòlic 
d’agermanament acompanyats de 
representants municipals dels dos 
municipis i també d’una petita de-
legació de Calcinaia.

A la tarda tindran lloc dues 
sessions de treball. Un grup jo-
ves de l’Institut Pla de les More-
res i un altre de l’institut Robert 
Shuman d’Amilly participaran en 
un fòrum. Paral·lelament, tindrà 
lloc una reunió de treball entre 
representants municipals i de les 
comissions d’agermanament dels 
tres municipis agermanats per fer 

balanç d’aquests 10 anys d’ager-
manament. La reunió també ha de 
servir per marcar el full de ruta de 
l’agermanament per als propers 
anys.

A partir de les 8 del vespre, la 
comissió d’agermanament ha pre-
parat un sopar informal per com-
partir amb les persones agerma-
nades i les famílies acollidores, i 
després tenen previst participar al 
concert de “La ruta de les estre-
lles”.

A les 10 de la nit, a Can Pa-
passeit, concert de gala a càrrec 
del grup de música tradicional La 
ruta de les estrelles, que presen-
tarà els seus treballs “Entre terra i 
mar” i “De Finisterra a Finistèrre”, 
un viatge musical que va des de 
Galícia fins la Bretanya, passant 
pels Pirineus, Occitània i Irlanda, 
així com temes propis inspirats pels 
nombrosos viatges per terres im-
pregnades de la cultura Celta. 

La formació lleidatana La ruta 
de les estrelles està integrada per: 
Ivan Pérez (violí), Albert Morreres 
(flauta travessera), Sergi Llena (gai-
ta i tin whistle), Héctor Beberide 
(mandolina, bouzouki, guitarra i 
arpa cèltica), Juan Ignacio López 
(violoncel) i Robert Querol (per-
cussió).

Venda anticipada d’entrades 
a Can Papasseit i la botiga Posa’l 
Disc d’Igualada, al preu de 10 eu-
ros, dos euros menys que el dia del 
concert. També podeu estalviar-vos 
un euro el dia de l’actuació si aneu 
a comprar l’entrada amb un dels 
fulletons promocionals del concert 
que trobareu a alguns establiments 
vilanovins i també a l’Edifici d’Enti-
tats. A Ràdio Nova podeu aconse-
guir una entrada gratuïta trucant 
al 93 804 42 02. 

Diumenge 13 - 15a Fira 
del Camí Ral

A les 8 del matí, des del Restau-
rant Nou de Vilanova, sortida de la 
Caminada de la Colla Excursionista 
al turó de la Guàrdia, on s’hi farà 
el canvi de Senyera, per seguir la 
caminada fins als dipòsits, on es 
trobaran amb el grup d’atletes i 
s’hi podrà esmorzar.

A les 10 del matí, a la plaça 
Extremadura, sortida de la 27a Pu-
jada als Dipòsits. Fins avui dijous 
es poden fer les inscripcions anti-
cipades al web municipal vilanova-
delcami.cat. També es pot fer la 
inscripció el mateix dia de la cursa, 
des de les 9 del matí al punt de sor-
tida. Com és habitual, es farà una 
sortida anticipada a les 9.20 h per 
a màsters, menors i acompanyants 
que vulguin fer el recorregut de 
manera no competitiva. Hi haurà 
trofeus per als tres primers classifi-

cats de la general, als tres primers 
de cada categoria i també al més 
veterà, el més jove i els primers 
locals.

A les 11 del matí, a l’església 
parroquial, missa en honor a sant 
Hilari.

De 9 del matí a 7 de la tarda, 
15a Fira del Camí Ral a la plaça de 
l’Església, carrer Major, carrer On-
ze de Setembre i carrer de Santa 
Llúcia, XV Fira del Camí Ral, amb 
mostra de productes alimentaris i 
artesans dels Països Catalans, i XII 
Mostra Nacional d’arts i oficis: es 
podrà veure el ferrer, el bufador 
de vidre, el fuster i el forner.

Activitats infantils: els més pe-
tits podran participar en els tallers 
de maquillatge, de pa, de fang, de 
màgia... i també pujar a la barca 
medieval o saltar al castell inflable.

Vol en directe de diferents aus: 
exhibició de diferents aus amb ex-
plicacions de les seves característi-
ques, forma de caça, alimentació, 
hàbitat...

Caravana de ponis: els més pe-
tits podran gaudir de l’experiència 
de passejar amb els ponis.

Campament medieval de tir 
amb arc: per disparar i fer diana!

Pel camí ral també hi haurà: 
domadors de serps, un mentalista 
i la seva catifa voladora, un faquir, 
el “Ramon dels boscos”, el perfu-

mista, el soldat llargarut, uns bu-
fons fent malabars... tot amenitzat 
pels músics medievals.

Amb la participació de comer-
ços vilanovins i entitats municipals, 
que oferiran la venda de productes 
de decoració, material informàtica, 
roba, alimentació, bijuteria...

A les 6 de la tarda, festa final 
de foc, amb el Diable Scroon que 
es passejarà amb les seves ales 
enormes per la Fira.

Matinal infantil amb 
Xarxa Vilanova

Xarxa Vilanova ha programat 
per aquest diumenge, festivitat de 
Sant Hilari, una matinal infantil 
amb la companyia La Bleda, que 
presentarà el muntatge Una para-
deta particular. 

Mai ha estat tan divertit anar 
al mercat, sobretot si la mestressa 
de la paradeta és la masoBleda. 
Amb la seva clau obrirà un món 
ben particular on les estrelles són 
fruites i verdures: un carbassó que 
canta, un pèsol famós, una monge-
ta màgica... 

Si voleu conèixer aquesta pa-
radeta particular, ja ho sabeu, diu-
menge dia 13, a 2/4 d’1 del migdia, 
a Can Papasseit. El preu de l’entra-
da és de 4 euros. 
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