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 Josep Rosell Bruna
@joan_do  

   
‘Avui, demà i sempre serem al costat de les 
nostres institucions per defensar els nostres 

drets. #AixoVaDeDemocracia’

L’EDITORIAL

Comarca de Serveis

E
l darrer Anuari Econòmic Comarcal del BBVA 
no deixa lloc a dubtes respecte l’Anoia: ha es-
devingut ja clarament una comarca de serveis, 
en la qual el sector terciari impera àmpliament 

(el 54,8% de l’economia) per damunt dels altres, especi-
alment de la indústria, que, malgrat repuntar una mica, 
ja “només” pesa un 37,2% respecte el total de de l’Ano-
ia. Els postulats -gairebé 
obsessius- de molts agents 
econòmics del nostre ter-
ritori defensant a capa i 
espasa que aquesta era una 
comarca “industrial” sem-
blen, a tenor de les fredes 
dades, ser ja corresponents 
a èpoques passades. 
A més, l’augment en el dar-
rer any del sector Serveis ha 
estat d’un notori 5,1%, per 
un 1,8% de la Indústria. 
Sembla, doncs, que la deriva econòmica de la comarca 
està vivint un canvi important, del qual se n’havia parlat 
en alguna ocasió: el sector terciari tenia molt camí per 
a recórrer a Igualada i l’Anoia. 
L’esmentat estudi detecta que els elevats augments de 
les inversions privades en el sector terciari són el reflex 
directe de l’elevada expansió del comerç, ajudada pels 

augments de les activitats immobiliàries i l’ascens de 
l’hostaleria. Caldria, doncs, observar de prop aquests 
detalls i tenir-los en compte a l’hora de decidir noves 
polítiques econòmiques per a l’Anoia: no tot s’acaba en 
fixacions per determinats sectors econòmics, i cal insis-
tir de valent en mimar també el nostre comerç, promo-
cionant especialment l’autòcton, que moltes vegades 

acaba baixant la persi-
ana davant “agressions” 
foranes de les quals no 
tenim encara prou ga-
ranties.
Per reflexionar l’ob-
servació que l’Anuari 
Econòmic Comarcal fa 
sobre el sector tèxtil, de 
confecció i del cuir, que 
va patir una davallada 
l’any passat, malgrat 
l’important inversió 

pública, d’un més que significatiu 5,7%. Ens quedem 
també en l’excel·lent reducció del 10,1% de l’atur, 
pràcticament en la línia de la mitjana catalana, i en un 
important nombre de noves afiliacions a la Seguretat 
Social. Aquest és, clarament, el camí de la recuperació. 
Ara només cal esperar que ben aviat això ho notin els 
ciutadans. 

No tot s’acaba en fixacions per 

determinats sectors econòmics, 

i cal insistir de valent en   

mimar també el nostre comerç,  

sobre tot l’autòcton
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Meritxell*ll #DUI 
@Meritxellxll  

El millor desig, el millor regal...  
La llibertat!!!

CAP Nord Igualada
@CAPNordIgd 

 
Èxit de participació al mural en contra la 
violència de gènere que tenim penjat al vestí-
bul! i tu, amb què vols tallar? escriu el teu desig!

Manel Macià Martí 
@talentiagestio  

Divendres, al vestíbul de l’@ajigualada, la 
@creu_roja espera les nostres joguines cc 

@marccastells @patrilla12 @emorist

Pastorets Igualada
@igualadapastore 

Eps! Us esperem a l’Ateneu per veure els 
#Pastorets #Igualada; el Lluquet i el Rove-

lló ja en tenen ganes! 
Vosaltres ja teniu les entrades?

Pia Prat Jorba 

@PiaPrat  

El Gobierno no subirá las pensiones más del 
0,25% pero si rescatará Autopistas de Madrid

EnricMorist 

@emorist 

els treballadors humanitaris segueixen mo-
rint a Siria ,, el nostre record pel company 

de la Mitja lluna roja .
Honor als nostres herois!,

Acadèmia Igualada 
@a_igualada  

Durant la xerrada els nostres alumnes de se-
cundària es van poder informar i sensibilit-
zar sobre l’ictus. Endavant amb @la_marato!

Cultura Igualada
@culturaigualada  

El Departament de Promoció Cultural 
i Comerç us desitja un Bon Nadal i feliç 

2017Per un any farcit de #Cultura

#latevaveu

Coop de Cap
@CoopDeCapAnoia  

Aquestes festes -i tot l’any- regala econo-
mia social i solidària #CoopDeCap

Pablo Fernández-Berrocal, catedrà-
tic de Psicologia i director del Labo-
ratori d’Emocions, Ha dit: “El polític 
mitjà espanyol és un analfabet emoci-
onal que reflecteix narcisisme i igno-
rància. Li falta percebre les emocions 
del ciutadà i empatitzar amb ell. Està 
tan allunyat de la realitat que el pa-
timent li és aliè, com un entrenador 
que no connecta amb el seu equip”.

Antón Costas Comesaña, expresi-
dent del Cercle d’Economia, diu que 
“la mare de tot el malestar social és la 
desigualtat. Hi ha el risc de comen-
çar a pensar que els salaris baixos són 
bons per a l’economia i això és una 
barbaritat. Seria com tornar a una 
mentalitat esclavista”. I segueix “La 
pobresa no ve només de la falta de 

llocs de treball, sinó que també ve 
dels preus de monopoli. Espanya és 
el país europeu que en té més. És ne-
cessària una política antimonopoli 
a favor de les llars, per no pagar els 
serveis i els productes més cars del 
seu preu real.”

Fátima Báñez, ministra d’Ocupació, 
ha anunciat al Congrés dels Dipu-
tats que està “buscant un pacte entre 
empreses i organitzacions sindicals 
perquè la jornada laboral finalitzi a 
les sis de la tarda”. Aquesta mesura de 
conciliació es completaria amb el te-
letreball i amb un banc d’hores que 
permeti més flexibilitat.

Carlos Urquijo, delegat del Govern 
al País Basc, ha sigut enxampat com-
prant un CD en el ‘top manta’ al Bar-
ri Vell de Bilbao. El diari ‘Deia’, pu-
blica una fotografia del moment en 
qüestió, cosa que va provocar que el 
delegat es queixés “d’un fet que s’ha 
d’emmarcat en l’esfera de la vida pri-
vada i no actuant com a delegat del 
Govern”. 

Soraya Sáenz de Santamaría, vi-
cepresidenta del govern, i la seva 
cap de gabinet, van aparcar els seus 

cotxes oficials al carril bus de la Gran 
Vía de Madrid durant 12 minuts, 
per comprar a la botiga de baix cost 
Primark. Segurament per això, Es-
peranza Aguirre, una altra usuària 
d’aquests ‘aparcaments’ -ella per anar 
a un caixer automàtic- va dir “posa-
rem un plet a l’Ajuntament perquè no 
es pot tancar el centre de Madrid en 
aquestes dates.”

Juan Antonio Morales, secretari 
provincial de Badajoz i diputat de 
l’Assemblea d’Extremadura, Antonio 
Pozo, alcalde de Guadiana del Cau-
dillo, i Ana Rivelles alcaldessa d’Al-
berche del Caudillo, tots ells del PP, 
van ser premiats per incomplir la llei 
de memòria “en defensa de la veritat 
històrica i la memòria del ‘caudillo’ i 
la seva gran obra.” 

Mercè Conesa, presidenta de la Dipu-
tació de Barcelona, va dir “Hem de ser 
realistes, si tot això queda bloquejat, 
ens podríem trobar que el Govern 
es trobés en un cul-de-sac. Per tant, 
hauríem de passar de la pantalla del 
referèndum a una pantalla d’elecci-
ons. Ja ens va passar una mica l’última 
vegada”.



N
o coneixia de res la doctora Victòria Ber-
tran. En canvi vaig conèixer el seu assas-
sí, el periodista català Alfons Quintà Sa-
durní. La doctora Victòria Bertran, tenia 

57 anys, era metge i treballava al CAP de Les Corts a 
Barcelona. L’Alfons Quintà, tenia 72 anys, era perio-
dista i dilluns la va assassinar al seu domicili.
Des del moment en què es va conèixer la notícia, 
tota la premsa parlava d’Alfons Quintà. Ens explica-
ven la seva vida i miracles. Ens deien que havia estat 
el primer director de TV3, de l’Observador, delegat 
de El País, advocat, jutge de pau i que darrerament 
estava malalt.
De la doctora Victòria Bertran, gairebé no en dona-
ven ni el nom, tot i ser-ne la víctima, una víctima 
més, la setena en el que portem d’any, de la violència 
masclista a Catalunya.
Dóna la impressió que davant de la notícia, els pro-
fessionals de la premsa s’han sentit més concernits 
per la professió de l’assassí que per l’empatia amb la 
víctima i quan això passa d’una manera tan notable, 
és perquè hi ha periodistes que se senten superiors a 
altres persones.
Ni com a periodista català, ni com a home em puc 
sentir concernit pel que ha fet aquest individu. Com 
tampoc em vaig sentir concernit amb un altre perio-
dista, en aquest cas gallec, que en companyia de la 
seva dona varen matar la filla adoptada, presumpta-
ment per un tema de divorci i d’herència.
Fa uns dies entrevistava la jutgessa Judit Mínguez 
i li preguntava si els delictes sexuals es donen més 
al sud que al nord? Ella responia que no obeeixen a 
un perfil geogràfic ja que es tracta d’un perfil molt 
heterogeni. Tan heterogeni que és comú a totes les 
professions i a totes les cultures. Per a mi, que un 
periodista assassini a la seva esposa és un fet tan es-
garrifós, que només puc pensar en la víctima i molt 
malament anem a la professió, quan en base a que 
coneixem millor la trajectòria professional de l’as-
sassí, ens limitem a parlar d’aquest, sense mostrar ni 
la més mínima empatia per una persona, metge de 
professió, vilment assassinada.
Però si els periodistes -homes i dones- quan passen 
casos com aquest necessitem repensar el nivell ètic la 
nostra professió, els homes -com a gènere- hem de 
fer una reflexió urgent dels motius que ens poden 
portar a matar a una persona que en algun moment 
de la vida hem estimat o pensat que estimàvem. 
Quan l’orgull de gènere -o de professió- passa per 
damunt de l’amor i el respecte, és senyal que hem 
deixat de ser humans. 
I això passa en totes les cultures. Inclosa, malaurada-
ment, la catalana.  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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S
ón molts els que no estan contents amb el 
que han fet a la seva vida. Alguns arriben 
a sentir-se culpables per no haver “canviat 
el món”. Volen que els seus fills no se’ls 

assemblessin. Els volen  millors. Més alts, intel·li-
gents i forts. Idealitzen la bondat, la franquesa, el 
desig de ser i de saber. I així, diuen, tindrem una 
societat millor, més justa, més igualitària i més 
lliure. Així se superaran generacions de silenci, de 
guerra i de supervivència. Però molts segueixen 
ocupats en sobreviure i construeixen sobre els 
fonaments de les generacions precedents. Massa 
condicionats per als diners. L’avidesa per tenir-ne 
més no es sadolla mai. Assolit el nivell de super-
vivència, sempre queden noves necessitats a les 
quals aspirar. Fins i tot els immensament rics, que 
ja no saben com gastar-los, segueixen afanyant-se 
en guanyar-ne més.  
Cada generació posa els seus vicis davant de les 
virtuts que es desitgen. O volen popularitzar 
aquelles que són signe identitari d’unes minori-
es. La propera també haurà de resoldre tot el que 
ha intentat i no ha aconseguit. I la següent igual, 
malgrat es vagi millorant. Tots sabem que mai 
s’arriba a assolir l’horitzó. Però no podem estar 
més ocupats en discutir la perfecció de la utopia, 
que en solucionar els problemes que hi ha. La ve-

ritable creació no creix amb mentides semblants 
a les viscudes des de sempre. En el silencis de les 
pors, o en la violència dels que volen subjugar els 
demés. 
John Taylor Gatto, que va ser nomenat Professor 
de l’Any de l’estat de Nova York el 1991, diu que 
lamentablement sempre s’han modulat arreu les 
ments dels joves, de manera molt eficaç, per con-
vertint-los en obedients del sistema. Per això de-
fensa que “qualsevol educació per ser bona, hauria 
de transformar l’individu en un ser únic i no en un 
conformista. I despertar-li un esperit original per 
poder  enfrontar-se als grans desafiaments i que li 
permetessin trobar els valors que haurien de ser la 
guia per acompanyar-lo al llarg de la seva vida”. 
Una bona utopia per la qual lluitar des de ben pe-
tits. Tot recordant que el rei Salomó ja va escriure 
“Una generació se’n va i una altra ve. Però la terra 
es manté sempre igual” i segueix “Les paraules són 
pura rutina i no paga la pena parlar. L’ull no s’acon-
tenta del que veu, ni l’orella del que sent. Allò que 
ha passat, tornarà a passar. Allò que s’ha fet tornarà 
a fer-se. No hi ha res de nou sota el sol”. A tots ens 
toca viure en un món nou per cadascú de nosal-
tres. No podem legitimar la tasca social, que mos-
tra contínuament el millor i el pitjor dels humans. 
Perquè tots lluitem per millorar. I no és gens fàcil. 

El nou mónVictòria Bertran

Miquel Caro 639 34 54 78   
 Josep Caro 630 09 78 78

ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
 Rambla St. Feran 62, 1r, 4t  · 

 estilllar@yahoo.es

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@angelescura.com

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108
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LA VEU del lector

MARC CASTELLS, EL DIMONI LLUCIFER

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha sorprès tothom aquestes fes-
tes amb la seva actuació als Pastorets, interpretant el dimoni Lluci-
fer. Certament, ho va fer molt bé!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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AGRAÏMENT
Isabel Esteve i fills

Sovint ens decidim adreçar una carta 
als diaris per protestar d’algun servei, 
en aquest cas, volem tot el contrari. 
Volem, mostrar el nostre agraïment al 
HOSPITAL D’IGUALADA.
El meu marit, Valentín, va ingressar a 
Urgències degut a una parada cardí-

aca. D’aquí el van derivar a l’UCI del 
mateix Hospital i mes tard a les plantes 
d’atenció medica i rehabilitació.
El tracte professional i humà rebut du-
rant els pràcticament dos mesos d’es-
tància al centre han estat excel·lents. 
En tot moment ens hem sentit acollits, 
acompanyats i segurs de les actuacions 
i decisions professionals.
Volem agrair a tot el personal del Hos-
pital d’Igualada, sense excepció la seva 

dedicació, companyia i professionali-
tat. I molt especialment a totes aquelles 
persones amb qui hem tingut contacte.
Gràcies, Rafa, Mireia, Fina, Maria, 
Montserrat, Carmen, Jesús, ....

MOLTES GRÀCIES
Pere Joan i Fina Cesari Pons

Amb motiu del trist traspàs de la nos-

tra estimada mare Dolors, tant en nom 
propi com en el de la meva germana, 
volem agrair de tot cor al personal de 
la Guàrdia Urbana, de la SEM, d’ur-
gències i de la planta del mostre Hos-
pital comarcal el seu tracte així com la 
seva humanitat, efectivitat i demostra-
da capacitat d’actuació.
Juntament amb el nostre etern agra-
ïment, els millors desitjos de Pau i 
Prosperitat per aquestes Festes.

E ls hàbits més generals d’una població deter-
minada són el seu més visible ambaixador. 
Així, si hi ha ordre, puntualitat i neteja hom 

acostuma ha quedar-ne admirat. Si a més hi ha civis-
me i elegància l’èxit està garantit. I entre tot aquest 
atributs de les societats més madures hi ha els ho-
raris.
L’organització col·lectiva de les franges horàries és 
una proposta tant transversal i de base que pot ar-
ticular tota una mentalitat. També ho són la manera 
d’apreciar i valorar els serveis públics, la relació dins 
dels dominis públics com en el cas de de la conduc-
ció, tot moderant la velocitat i estant atents als via-
nants o usuaris més febles (com ciclistes o vehicles 
petits).
En definitiva, regles assumides per tots per fer una 
vida més agradable. Entre tots aquests, l’objectiu 
és satisfer millor les demandes de les famílies, amb 
franges horàries més dòcils al descans (silencis de 
pau necessaris per assimilar tot el que vivim frenèti-
cament) i a la convivència pròpia de la família, sigui 
la més pròxima o la més allunyada. Al final rau la 
pregunta dels motius del treball i la raó de l’esforç, 
i en conseqüència, la valoració de les mesures opor-
tunes per fer possible un estil de vida que aprofiti un 
dels bens més escassos: el temps.
Els temps morts, hores perdudes, per una banda, i 

VICENÇ PLANS, periodista
@vplans3

Un horari per a la família a Catalunya
de l’altra, els temps de transició, hores desaprofita-
des, acaben generant frustració col·lectiva i pressions 
psicològiques. Avançat cap un model de vida més 
racional, estructurat i homogeni no és una quimera 
col·lectiva si no una obligació que s’ha d’assumir, al 
cost que sigui. Si la clau de tot és la reforma horà-
ria, cal iniciar-la ja, com la balda imprescindible per 
experimentar que com a societat podem organit-
zar-nos millor, dotar-nos de sistemes útils als nostres 
objectius i, sobretot,  saber que podem fer-ho si ens 
ho proposem.
Així, la reforma horària que impulsa la Generalitat de 
Catalunya, a més de necessària per raons tècniques i 
econòmiques, de productivitat i estalvi, ara és vital, 
a fi de que com a societat avancem en noves formes 
de convivència que ens donin millors resultats. No 
podem esperar que la situació es degradi més, en la 
disparitat esbojarrada d’horaris professionals, esco-
lars, de les administracions, de les televisions,... en 
una bogeria col·lectiva que atraparà constantment 
els més febles i no donarà opcions als que tinguin 
més problemes.
El projecte és simple: treball/escola, família/lleure 
i descans, sense interferències ni mitges hores. Tres 
blocs compactes i disciplinats, per permetre una 
evolució de cada un d’ells, en expansió i solidesa. 
Aquests tres blocs suposen nous reptes, tots ells ne-

cessaris, que al nostre entendre serien bàsicament 
també tres.
El primer és una calculada explosió de nous usuaris 
en el transport públic, ja que els horaris semblants 
de treball i escola, accentuaran encara més els pro-
blemes de la mobilitat privada amb cotxe. I això és 
positiu, si a més s’aprofita aquests medis per donar-
les-hi valor afegit amb connexions wifi o lectures de 
premsa, com ja es va en el bus exprés amb prou èxit.
En segon lloc, l’àmbit familiar tindrà més vida prò-
pia, sense la interferència comercial, fent possibles 
les compres bàsicament, en horaris compartits pun-
tuals o en les franges de tornada del treball o l’escola, 
amb certes limitacions. Amb això, els matrimonis, 
els joves i la quitxalla obtindran nous espais de con-
vivència per a la conversa i el creixement personal, 
sovint associat a activitats solidàries, de voluntariat, 
esportives,... Quin canvi!
I finalment, hi ha el descans, merescut i obligatori, 
per tenir més reflexes i atenció, del tot imprescindi-
bles per ésser més productius, audaços i proactius.
Tot plegat, tres blocs amb bones expectatives. És 
una partida que com a societat cal conquerir, ja que  
la necessitem també per tres motius: millor rendi-
ment i productivitat, millor demografia i estabilitat 
familiar i, finalment, millor salut general i capacitat 
psicològica. 
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A
l llarg de la història del sistema capi-
talista, les seves inevitables i cícliques 
crisi s’assemblen les unes a les altres 
com si fossin clòniques. Per a milions 

de persones els seus efectes, provocats pel propi 
desenvolupament caòtic del sistema, l’especula-
ció i la competència comporten autèntiques tra-
gèdies per als pobles: atur, desnonaments d’ha-
bitatges tancament de petits negocis i empreses, 
pobresa, misèria i fam.
Des de la territorial del Penedès/Anoia de la In-
tersindical-CSC ens preocupa aquest aprofundi-
ment de la lògica del sistema, les seves injustícies 
esdevenen més òbvies, les nostres raons i argu-
ments prenen força i els pedaços que pretenien 
aguantar, amagar o esmenar la gran mentida re-
sulten més inútils.
Per tant tenim la necessitat de vertebrar un pro-
jecte nou de societat, vencent l’ofensiva neolibe-
ral i centralista espanyola i francesa, per tal de 
conduir una revolta, amb somriures o sense i no 
aparcar la mobilització ja que esdevindria un 
frau per la classe treballadora.
Per tal de fer palès simplement aquesta actitud 
ens adherim a la proposta d’un salari mínim real 
a Catalunya esdevingui de mil euros mensuals 
a 14 pagues. Aquest fet contribuiria a la millora 
de les condicions de les persones treballadores ja 
que per sota d’aquest salari no es pot viure dig-
nament.
Si volem construir la República catalana haurà 
de ser sobre unes bases mínimes de justícia i el 
salari es un punt primordial. 
Som conscients que amb aquesta mesura no 
canviarem el model social i nosaltres no volem 
proposar moralitzar el sistema, sinó canviar-lo 
però si es un primer pas que creiem que els ajun-
taments i els delegats sindicals han de demanar i 
/o aplicar als seus centres i també en les negocia-
cions col·lectives en l’àmbit privat.
La territorial del Penedès /Anoia de la Intersindi-
cal-CSC anem a mil i desitgem que tots els ajun-
taments amb consciència que ho vulguin apli-
quin i s’adhereixin a la proposta de 1000 euros 
com a salari mínim dels seus treballadors/es es 
posin en contacte amb nosaltres i treballem con-
juntament per un país lliure i socialment just.
Ajuntaments com el de Vilafranca del Penedès, 
St Sadurní d’Anoia, St Pere de Ribes o Collbató 
ja ho han fet.

P
er festes de nadal, torrons, 
neules i masclisme.
Quan s’acosten els Reis 
els més petits esdevenen 

el punt central d’una diana on els 
dards prenen forma de joguines, 
aparentment inofensives, però que 

amaguen altes dosis de masclisme.
Al sexe femení els pertoca les nines, les princeses i les 
cuinetes. Els nens, en canvi, han de jugar amb cot-
xes, superherois o a tota mena de jocs de muntatge. 
Segons un informe del “Instituto de la Mujer” del 
2003, el 91,6% de les joguines d’acció i d’aventura i 
el 87,5% de vehicles anaven dirigits a nens. Per altra 
banda, el 86,6% de les joguines relacionades amb la 
cura de la llar anaven dirigides a nenes. Dades espan-
toses d’una realitat preocupant.
Fins i tot, quan les empreses de joguines són prou 
“modernes” com per deixar que una bateria, un cot-
xe o una moto siguin joguines també per a les nenes, 
aquestes estan totalment tacades de color rosa. És 
claríssim que una nena no sabria conduir una moto 

C
ada dia que passa les re-
lacions entre Catalunya i 
Espanya es van deterio-
rant més, i quan sembla 

que ja no poden empitjorar sorgeix 
un nou contenciós més greu que 
l’anterior. Aquest deteriorament es 

dóna en diversos escenaris: fiscal, inversions, etc., i 
tot això combinat amb unes decisions perfectament 
coordinades entre els poders executiu, legislatiu i 
judicial. A Espanya mai se sap on acaba un poder i 
comença l’altre, però no es pot pas negar el grau de 
complicitat que tenen entre ells. A Espanya no hi ha 
la separació de poders que en una democràcia com 
cal hauria d’estar perfectament garantida. Mirat des 
de Catalunya —jo només m’ho puc mirar des de 
Catalunya— som molts els que estem cada dia més 
convençuts que les institucions de l’estat espanyol 
sembla que s’hagin posat d’acord per perjudicar els 
catalans tant com poden, potser pensant que així 
afebliran el procés.
Simultàniament, assistim a aquesta comèdia, dirigi-
da des de Madrid, consistent en anar fent anuncis 
sobre una gran predisposició al diàleg amb Catalu-
nya. Després d’anys de fer exactament el contrari, la 
credibilitat de l’oferta és zero. Un diàleg que, per cert, 
no s’acaba d’engegar mai. No hi ha interès a dialogar 
amb les veus discrepants. Convindrem que dialogar 
amb els que pensen exactament com tu, com s’ha 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

INTERSINDICAL-CSC (TERRITORIAL PENEDÈS/
ANOIA)

MÒNICA MORROS, Politòloga
@monicamorros
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Anem a 1000 L’excusa

Jugant a ser masclistes

fet fins ara, no té cap mèrit ni cap utilitat pràctica. 
Veiem que tot sovint la vicepresidenta espanyola 
despatxa a les oficines que té a Barcelona, però fins 
ara només s’ha reunit amb gent afí a les seves ide-
es polítiques, aquells que consideren que, als efectes 
pràctics, Catalunya és una mena de colònia i com a 
tal se l’ha de tractar. 
Per Madrid dialogar és que el seu interlocutor català 
abaixi el cap davant de les posicions colonialistes de 
la metròpoli. Madrid busca una excusa per poder dir 
després que, tot i que els espanyols ho han intentat, 
els catalans no volen dialogar. Espanya només busca 
carregar-se d’excuses per poder justificar una política 
molt més agressiva contra les posicions independen-
tistes existents a Catalunya, que s’intueixen majori-
tàries. Els lamentables esdeveniments de la setmana 
passada —la persecució política de Forcadell, segona 
autoritat de Catalunya— només fan que confirmar 
aquestes intencions. Les posicions independentistes 
només tenen una eina, però és una eina que al fi-
nal es demostrarà molt més poderosa que totes les 
martingales utilitzades fins ara per l’unionisme, i és 
la voluntat imparable de la gran majoria del poble 
català de poder votar què vol ser de gran.   

de joguina de color blau, verd o taronja.
El gènere és una construcció social que varia en el 
temps i en l’espai, quan un nadó neix, no té gènere, 
no sap com s’espera que es comporti pel simple fet 
d’haver de tenir un sexe o un altre. Som tots nosal-
tres els que els encasellem en petites caixetes petites, 
estretes i gairebé blindades que, al marge de la seva 
personalitat, els dicta les línies que han de seguir per 
ser un “home com cal” o una “dona com cal”. Les jo-
guines constitueixen la màxima expressió d’aquest 
aprenentatge i en el joc es troba l’experimentació, 
el descobriment i la interpretació del món que els 
envolta.
Es calcula que un nen o una nena adquireix els rols 
de gènere al voltant dels quatre anys, a través de tots 
els inputs constants que rep de la societat: pel·lícules, 
contes, comentaris, joguines etc. Hem d’educar als 
nostres infants en la llibertat, perquè puguin desenvo-
lupar-se plenament i entenguin la igualtat com quel-
com indiscutible que acabi escapçant els tradicionals 
rols de gènere d’arrel. No volem joguines per nens i 
joguines per nenes, simplement volem joguines.  

Per Madrid dialogar és que el seu inter-
locutor català abaixi el cap davant de  les 

posicions colonialistes de la metròpoli

2X1
per la sessió

del dia 26
de desembre

10% dte 
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ensenyant el carnet
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c/ Santa Anna, 7

LLEIDA 
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A quests són els horaris 
de  la Missa del Gall i 
celebracions nadalen-

ques a Igualada i comarca.
Igualada
- Basílica de Santa Maria, dia 
24, a les 10 del vespre. Acaba-
rem amb un tast de coca, torró 
i cava.
- Parròquia de Ntra. Sra. de la 
Soledat, dia 24, missa anticipa-
da a les 7 de la tarda.
- Parròquia de la Sagrada Fa-
mília. Dissabte dia 24: Missa 
del Gall, a les 12 de la nit, amb 
els cants de L’Agrupació Coral 
La Llàntia. A la sortida, coca i 
torrons.
- Pares Caputxins. Dissabte dia 
24: A les 10 del vespre. Vetlla de 
preparació al Nadal. A 2/4 d’11 
de la nit, Missa del Gall. Al aca-
bar ressopò al refectori.
- Mare de Déu de Montserrat. 
Dissabte dia 24: Missa del Gall, 
a les 12 de la nit. Acabarem joi-
osament fent la torronada.
- Monestir de les Carmelites. 
Dissabte dia 24: Missa del Gall, 
a les 12 de la nit.
- Santuari Mare de Déu de la 
Pietat (Escola Pia). Dissabte 
dia 24: Missa del Gall, a les 12 
de la nit.
- Residència Pare Vilaseca. Dis-
sabte 24: Missa del Gall a 2/4 de 
7 de la tarda. 
- Asil del Sant Crist. Dissabte 
24: Missa del Gall a 2/4 de 9 del 
vespre.
- Col·legi Germans Maristes. 

Horaris de misses del 
gall a Igualada i comarca

Avui divendres, campanya de Creu Roja 
de recollida de joguines

Dissabte 24: Missa del Gall a 
les 6 de la tarda.
- Hospital d’Igualada. Dissabte 
24, a les 5 de la tarda.
El dia de Nadal, les misses seran 
com els diumenges, a excepció 
dels PP. Caputxins on no es 
dirà la missa de 2/4 de 9 del 
matí i de l’església de Montser-
rat on no es dirà la missa a les 
10 del matí.
Comarca
- Aguilar de Segarra (Bages), 10 
de la nit.
- Calaf, 12 de la nit.
- Vilanova del Camí, a les 12 de 
la nit.
- Santa Margarida de Montbui 
(poble), a les 12 de la nit.
- La Tossa, a les 10 del vespre.
- L’Espelt, a les 8 del vespre.
- Castellolí, a 2/4 d’11 de la nit.
- Òdena, a les 12 de la nit.
- St. Martí de Tous, 12 de la nit.
- La Pobla de Clar., 8 del vespre.
- Prats de Rei, a les 12 de la nit.
- Sant Pere de Sallavinera, a les 
10 del vespre.
- Capellades, a les 12 de la nit.
- Carme, a 2/4 de 12 de la nit.
- Torre de Cl., a les 8 del vespre.
- Piera, a les 12 de la nit.
- Ca n’Aguilera (Piera), 2/4 
d’11 de la nit.
- Hostalets, a les 9 del vespre.
- Vallbona, a les 9 del vespre.
- La Llacuna, a les 12 de la nit.
- Jorba, a les 10 del vespre.
- Copons, a les 11 de la nit
- Rubió, a les 12 de la nit
- Veciana, a les 10 del vespre.
- Castellfollit del Boix (Bages) 
(Sant Pere), a les 10 del vespre.
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A vui continua la reco-
llida de joguines que 
cada any organitza 

Creu Roja Anoia, en aquesta 
ocasió amb el lema “els seus 
drets en joc”, i així poder re-
partir il·lusió a totes les llars 
infantils el proper 5 de gener. 
Ahir dijous ja es va fer un pri-
mer dia de campanya, al ves-
tíbul de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Avui divendres 23 de 
desembre estarà obert de 10 a 
21h, finalitzant aquesta sego-
na Jornada amb la tradicional 
Cantada de Nadales.
El que  es demana són jo-
guines noves, educatives, no 
bèl·liques i no sexistes. A més 
avui divendres 23 seran pre-

sents al Berenar i Concert So-
lidari a l’església de la Sagrada 
Família, conjuntament amb 
Càrites, i gràcies a la Iniciativa 
de Nou Centre Igualada, on es 
captaran fons per la compra 
de joguines noves.

També s’han ubicat diferents 
punts de recollida arreu de la 
comarca, als ajuntaments de 
Prats de Rei, Òdena, La Pobla 
de Claramunt, Vilanova del 
Camí, Calaf i Carme. 
Per tota la gent que no pugui 
venir a les maratons o punts 
de recollida de joguines, po-
deu  portar les vostres jo-
guines a les nostres oficines a:
C/ Les Comes 34, Igualada de 
09:00 a 14:00h i 16:00 a 19:00 h.
Anima’t, participa i porta una 
joguina nova perquè cap in-
fant de la comarca es quedi 
sense joguines la Nit de Reis, 
i et regalarem una entrada per 
la Pista de gel de “Cal Font” 
gentilesa de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Cantada de Nadales 
a la plaça de l’Ajuntament

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres, 23 de 
desembre, a les 20h i 
a la plaça de l’Ajun-

tament, tindrà lloc l’habitu-
al Cantada de Nadales, amb 
la participació de la major 
part de corals igualadines: el 
Cor de Cambra de l’Escola i 
Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada, la Capella 
de Música de la Tossa, el Cor 
de Noies Exaudio, la Coral 
Cors Units del Casal de la 
Gent Gran, la Coral Gatzara, 
l’Agrupació Coral La Llàntia, 
la Coral Merlet, la Coral Mig 
To, la Coral Mixta, la Coral 
del Centre Educatiu Montclar 
i Mestral, la Coral de Santa 
Maria, la Rondalla Novaunió, 
l’Schola Cantorum, la Coral 
Terra Nostra, la Coral els Ver-
dums, la Coral Xalest i el Cor 
Gospel de Xauxa. 

La direcció del concert anirà 
a càrrec de Josep Bernadí, de 
l’Agrupació Coral La Llàntia, 
amb motiu del 140è aniversari 
de l’entitat. Es comptarà tam-
bé amb la participació de Mò-
nica Carvajal al teclat. Les can-
çons que s’interpretaran seran 
Les dotze van tocant, Joia en el 
món, El noi de la mare, Fum, 
fum, fum, Santa nit i El Raba-

dà. 
L’activitat està organitzada 
pel departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament. El 
Gremi de Flequers de l’Anoia 
col·labora en aquesta activi-
tat proporcionant coca per 
als cantaires i públic assistent. 
Voluntaris del teixit associatiu 
de la ciutat participen en el 
muntatge de l’acte. 
 

Campanya de Nadal al 
Nou Centre d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

D es del dia 5 de desem-
bre, l’Associació Nou 
Centre per al progrés 

de l’àrea nord, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament, pro-
mou la Campanya de Nadal, en 
la que hi participen més d’una 
cinquantena d’establiments. La 
iniciativa consisteix a donar la 
possibilitat als clients, a través 
de butlletes de participació, 
de guanyar un premi de fins 
a 2.500 euros en xecs, que els 
afortunats podran utilitzar als 
mateixos establiments. En total 
es repartiran 20 premis de 125 
euros per cadascuna de les but-
lletes premiades. La campanya 
finalitza el 29 de desembre i el 

Conveni de Railhome Bcn amb la 
Fundació la Tossa i horaris durant festes
REDACCIÓ / LA VEU 

D onada la bona rela-
ció entre la Fundació 
la Tossa de Montbui 

i el Museu del Tren Miniatu-
ra d’Igualada, que dona com 
a fruit un flux interessant de 
visitants a ambdós indrets re-
comanats l’un per l’altre, s’ha 

sorteig es realitzarà el dia 30 de 
desembre.
D’altra banda, avui divendres 
23 s’organitza el tradicional 
concert de Nadal solidari, 
amb el suport de l’església de 
la Sagrada Família, Cáritas i 
Creu Roja i que busca recap-
tar fons per a aquestes entitats. 
A les 17.30h tots els assistents 
podran gaudir del berenar so-
lidari i del taller de xapes que 
organitza Creu Roja. A partir 
de les 18.00h Clara San i Cia 
oferiran un repertori de can-
çons conegudes per tothom i 
seguidament els cors infantils 
de l’Escola de música Akord’s i 
del Col·legi Monalco cantaran 
nadales. També cantaran el dia 
24 al matí, de 11.30 a 13.30.

cregut oportú, com a agraï-
ment als membres de l’asso-
ciació d’Amics de la Tossa, 
de que puguin gaudir des de 
ja mateix, d’un descompte 
del 10% en les seves visites a 
les instal·lacions de Railhome 
Bcn prèvia presentació del 
carnet que els acredita com 
a membres d’aquest grup de 

simpatitzants i entusiastes del 
nostre patrimoni cultural.
Aquests són els horaris del 
museu durant les festes:
Dies 28, 29, 30, 2, 3, 4, i 7 Ma-
tins de 10:00 a 14:00 i Tardes 
de 16:00 a 20:00; Dies 31, 5 i 
8 Matins de 10:00 a 14:00; Dia 
27 Tarda de 16:00 a 20:00
Dies 23, 24, 25 i 26 Tancat
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L ’Ajuntament d’Igua-
lada posarà en marxa, 
al mes de gener, una 

campanya de recollida d’ar-
bres de Nadal naturals, per tal 
de promoure’n el reciclatge. 
Els arbres recollits seran tritu-
rats i convertits en compost i, 
d’aquesta manera, s’incorpo-
raran novament al cicle de la 
natura. 
Els punts de recollida, con-
venientment senyalitzats, es 
distribuiran al llarg de sis in-
drets estratègics de la ciutat: 
la Plaça Cal Font, la Plaça de 
la Masuca, la Plaça del Sant 
Crist, la Plaça Set Camins, la 
Plaça Pompeu Fabra i el carrer 
Guixeres, davant del Parc de 
les Comes. Els arbres es po-
dran dur fins aquests punts o 
bé fins a la deixalleria fixa mu-
nicipal, situada al carrer Fran-
ça 24, entre els dies 7 i el 15 de 
gener. Caldrà lliurar-los lliures 

Hi haurà llocs de recollida 
d’arbres de Nadal

31è aniversari del recordat Pessebre Vivent d’Igualada

de guarniments, garlandes i 
cintes.
Addicionalment, des del de-
partament de Medi Ambient 
de l’Ajuntament, es reforçaran 
els serveis de recollida selecti-
va durant les festes de Nadal, 
ja que en aquesta època aug-
menta molt la producció de 
residus, amb els embolcalls 
dels regals, els àpats familiars i 
els guarniments de la llar. Des 
d’aquesta àrea es recorda a la 
ciutadania que separar el resi-
dus en origen i col·locar-los 
als contenidors de recollida 
selectiva adients permet que 
aquests es converteixin en un 
recurs, estalviant matèries pri-
meres i energia. 
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Una representació de tots els que van fer possible el Pessebre Vivent d’Igualada. / MANEL MARIMON GOMIS
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La  Comissió  Organit-
zadora  que  a  l’any  
1986  fundà  la  Repre-

sentació  del  Pessebre  Vi-
vent  d’Igualada, totes  elles  
famílies  i  membres  de  la  

Comunitat  Educativa  de  la  
Mare  del  Diví  Pastor,  res-
ponsables  de  portar  a  bon  
terme    les  diferents  repre-
sentacions,  es  reuneixen  
cada  any  amb  un  sopar  de  
germanor  el  dissabte  abans  
de  Nadal  data  en  que  es  

feia  la  primera  representa-
ció  de cada any.
L’esforç  i  la  total  volunta-
rietat  que  representava  dit  
muntatge,  creà  un fort  lli-
gam  de  companyonia  ami-
cal  entre  tots  els  membres  
de  l’organització  que,  vint-

i-dos  anys  després  de  la  
finalització  del  mateix  per  
motius  de  la  nova  urba-
nització  de  la  zona  allà  on  
es  realitzava,  la  del  Passeig  
de  les  Cabres  i  rodalies  del  
casc  antic  de  la  ciutat,  con-
tinuen  celebrant  i  rememo-

rant  el  bon  record  que  en-
cara  avui  dia  guarden  tots  
els  igualadins,  comarcans  i 
els  milers  de  persones  fo-
rànies  que  el  visitaven  cada  
any  per  aquestes  festes  del  
Nadal, amb notable èxit  en 
totes les edicions. 
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E l Casal Popular d’Igua-
lada, l’antic Casino 
Foment, va obrir por-

tes dissabte passat amb una 
gran festa, que durant tot el 
dia va ser molt participada a 
la rambla St. Isidre i a l’inte-
rior del local, completament 
remodelat gràcies a una ini-
ciativa conjunta del Foment 
i del Casal La Teixidora. Una 
campanya de suport a través 
de Verkami, amb una resposta 
prou important, ha fet possi-
ble l’inici d’una nova etapa, 
així com el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada i la impli-
cació d’una gran quantitat de 
voluntaris. Ha calgut un any 
de  feina per poder fer realitat 
l’obertura del nou Casal Po-
pular.
Dissabte activitats infantils, 
una cercavila, un dinar popu-
lar i els concerts de l’Orques-
tra Mitjanit, JoKB i Karaokes 
Band van ser algunes de les 
activitats programades.
El nou Casal Popular d’Igua-
lada, el Foment, enceta ara 
una nova etapa amb l’objectiu 
de ser un espai obert a la ciu-
tat, amb una oferta gastronò-
mica i espais per entitats i ac-
tivitats diverses. El local té un 
fort caràcter independentista 
i de defensa de la catalanitat, 
i a l’entrada s’hi pot veure un 
gran mapa dels Països Cata-
lans, amb el nom de totes les 
persones que han contribuït 
econòmicament a fer possible 
la reobertura del Foment. 
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L ’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da varia els seus horaris coin-
cidint amb les dates de Nadal. 
Des del dimarts, 27 de desem-
bre de 2016, fins el dijous, 5 de 
gener de 2017, ambdós inclo-
sos, l’atenció al públic es durà 

a terme de dilluns a divendres 
de 8 a 14h. Els caps de setma-
na i els dies festius, l’oficina 
romandrà tancada. Al marge 
d’aquest canvi horari, cal re-
cordar que bona part dels trà-
mits i gestions que es duen a 
terme a l’OAC es poden con-
sultar i, en molts casos, iniciar 
o completar, a través del por-
tal web tramits.igualada.cat.
 

Nous horaris de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà

El Casal Popular d’Igualada va obrir 
portes amb una gran festa
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Tot l’equip i col.laboradors us desitgem unes bones 
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M à dura contra 
Monbus Hispano 
Igualadina. Tothom 

n’està tant fart que sembla que, 
per fi, es farà passar per l’adre-
çador a l’empresa gallega. “Les 
sancions són l’únic que sembla 
que entenen”, deia dimecres 
l’alcalde Marc Castells, anun-
ciant l’inici d’una campanya de 
seguiment exhaustiu i constant 
de l’empresa per tal que com-
pleixi el seu contracte “al peu 
de la lletra”, en condicions dig-
nes per als usuaris. 
Segons que va explicar l’alcalde 
i ha sabut La Veu, el departa-
ment de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat, a través de 
la Direcció General de Trans-
port, ha obert 15 expedients 
sancionadors contra Monbus 
Hispano Igualada per diferents 
irregularitats en el servei de la 
línia Igualada-Barcelona.

La Generalitat obre 15 expedients, imposa una multa de 20.000 
euros a la Hispano, i l’alcalde anuncia una campanya de “mà dura”

Del total d’expedients oberts, 
onze estarien relacionats amb 
el propi servei i amb canvis 
d’horari sense previ avís. De 
fet, el 70% de les reclamacions 
són per incompliment d’ho-
raris. Els quatre expedients 
restants són per irregularitats 
observades en inspeccions a 
vehicles, la majoria d’elles re-
alitzades per la Policia Local 
d’Igualada, tasca que “conti-
nuaran fent amb insistència 
tantes vegades com faci falta”, 
va dir Marc Castells.  Les san-
cions econòmiques  sumaran 
entre 18.000 i 20.000 euros, tot 
i que la xifra final serà més  avi-
at propera al màxim.
Lluny de ser encara un servei 
del segle XXI, Monbus His-
pano Igualadina continua ri-
ent-se dels usuaris oferint un 
servei patètic, amb autobusos 
vells procedents de Galícia, on 
té la seu l’empresa, i enviant 
cap allí els autocars més mo-
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Fotografia difosa a les xarxes socials d’usuaris de la Hispano fent una cua enorme esperant a Barcelona.

derns que han estat finançats, 
alguns, per la Generalitat de 
Catalunya. 
Els igualadins ja estan acos-
tumats a veure autocars amb 
publicitat gallega que Monbus 

fa desfilar per la ciutat com 
si res, o d’altres procedents 
d’empreses del grup, com Eu-
rolines. Mentrestant, els usua-
ris continuen queixant-se i les 
xarxes en van plenes de foto-

grafies on s’observen irregu-
laritats. “Serem bel·ligerants, 
hi ha un abans i un després a 
partir d’ara amb la Hispano. 
S’ha acabat la broma”, deia 
Castells. A veure.

L’Ajuntament ja disposa 
d’un nou Pla de 
Senyalització Urbana
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
disposa del nou Pla de 
senyalització d’orienta-

ció urbana, un document ela-
borat per la Diputació de Bar-
celona. El manual, que analitza 
a partir de la situació actual els 
elements a senyalitzar, la forma 
que s’ha de donar a la senyalit-
zació i el lloc on implementar 
el senyals, ha estat lliurat avui 
pel diputat d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbre-
ga, a l’alcalde, Marc Castells. 
En una primera fase, el treball 
ha consistit en un inventari ex-
haustiu de tota la senyalització 
urbana d’orientació del muni-
cipi i en la validació del treball 
de camp a partir de l’amplia-
ció de l’inventari amb la senya-
lització que no estava inclosa i 
que s’ha hagut d’afegir amb 
l’evolució i creixement de la 
ciutat i el pas dels anys.
A partir d’aquí, en una segona 
fase s’ha realitzat el processa-
ment de les dades obtingudes 
durant el treball de camp i en 
una tercera i última fase, s’han 
analitzat tota la informació re-
collida per fer la diagnosi final.
El document conté els defi-

ciències formals i els dèficits 
de senyalització, així com una 
proposta de futur encaminada 
a aconseguir una millora subs-
tancial pel que fa a la seguretat, 
eficàcia i comoditat de la cir-
culació de la ciutat.
El Pla s’aplica a tot l’àmbit 
urbà del terme municipal però 
s’han exclòs les zones urba-
nes per a vianants, que han 
de tenir una senyalització es-
pecífica. Una de les directrius 
principals a l’hora de dissenyar 
la proposta de senyalització 
ha estat la minimització del 
trànsit de pas per dins el nucli 
urbà, dirigint-lo cap a vies ex-
ternes que configuren les xar-
xes interurbanes.

Més de 1.700 persones han passat 
aquest any pel centre 4D Health

REDACCIÓ / LA VEU 

E l centre d’innovació 
per la salut 4D Health 
ha acollit durant l’any 

2016 un total de 45 activitats, 
que s’engloben en la línia for-
mativa, els serveis a les empre-
ses, jornades i rodatges. En to-
tal, 1.724 persones han passat 
per l’hospital simulat igualadí 
aquest any, pràcticament el do-
ble que l’any passat. 
Alguns dels principals usuaris 
han estat institucions com la 
Universitat de Lleida, el Cam-
pus Universitari d’Igualada, la 
facultat de Ciències de la Salut 
de Blanquerna-Ramon Llull, la 
Creu Roja, el Consorci Sanita-
ri de l’Anoia, els Bombers de 
la Generalitat, l’Institut Milà i 
Fontanals, el Campus Motor, la 
Fundació Àuria, la farmacèuti-
ca alemanya Grünenthal o els 
Centres d’Atenció Primària de 
l’Anoia. 
Concretament, s’han impartit 
cursos per a estudiants d’Infer-
meria, Auxiliar d’Infermeria, 
cuidadors no professionals, 
formació per a formadors, tèc-
nics de farmàcia, fisioteràpia o 
atenció a persones en situació 
de dependència, entre d’altres 
disciplines i cursos puntuals.  
També s’han format al 4D He-

alth professionals en actiu del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
els Bombers de la Generalitat, 
membres de la Societat Ca-
talana de Farmàcia Clínica, 
membres Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada o els metges 
residents de medicina famili-
ar i comunitària dels Centres 
d’Atenció Primària de l’Anoia, 
que van rebre darrerament 
una sessió de formació sobre 
Codi ICTUS. 
En la línia empresarial, el 4D 
Health ha aconseguit conso-
lidar-se enguany rebent em-
preses com la farmacèutica 
alemanya Grünenthal, que ha 
disposat del centre 4D Health 
en diverses ocasions durant 
aquest any per realitzar pro-
ves d’usabilitat centrades en 

el procés per un aparell dis-
pensador d’analgèsic contro-
lat pel pacient. 
A més de les formacions, 
s’han desenvolupat diverses 
sessions de visites en grups 
per conèixer les instal·lacions 
del centre, el seu funciona-
ment i el seu paper dins de 
l’àmbit de la formació i la re-
cerca en salut.  
El Centre 4D Health 
L’Hospital simulat 4D Health 
es troba situat a l’edifici de 
l’antic hospital d’Igualada i té 
per objectiu augmentar la se-
guretat dels pacients i reduir 
els errors en salut a través de 
la formació i entrenament 
dels professionals en un esce-
nari gairebé real. Va ser inau-
gurat el març de 2015.
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AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE CLARAMUNT

Bon Nadal 
i Feliç Any  2017

RECOLLIDA DE JOGUINES NOVES 
PER A CREU ROJA 
Dia: divendres 23 de desembre de 2016
Hora: de les 3 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria d'Infància i Joventut

CAGA TIÓ AL CAU JOVE
Dia: divendres 23 de desembre de 2016
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria de Joventut - 
Cau Jove

FESTA NADALENCA DE L'ESCOLA DE 
TENNIS DE LA POBLA
Dia: divendres 23 de desembre de 2016
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Instal·lacions del CT la Pobla
Organitza: CT la Pobla

XLV COPA NADAL 
DE NATACIÓ 
Dia: diumenge 25 de desembre 
de 2016
Hora: 12 del migdia
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Regidoria d'Esports

XXXII PESSEBRE VIVENT 
Dia: dilluns 26 de desembre de 
2016
Hora: 6 de la tarda i 2/4 de 8 del 
vespre
Lloc: Nucli antic
Organitza: Comissió del 
Pessebre Vivent

JUGA AL NADAL I CASALET DE 
NADAL
Dies: del dimarts 27 al divendres 30 de 
desembre de 2016
Horari: de les 9 del matí a la 1 del migdia
Lloc: Escola Maria Borés i Llar d'Infants 
Sol Solet
Organitza: Regidoria d'Infància

FESTA DE CAP D'ANY DEL CAU JOVE 
Dia: divendres 30 de desembre de 2016
Hora: 9 del vespre
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria de Joventut - 
Cau Jove

ESPECTACLE INFANTIL AMB EL 
TÍTOL "UN DIA GENIAL", A CÀRREC 
DEL GRUP ALEA TEATRE, I 
ARRIBADA DEL PATGE FARUK 
Dia: dissabte 31 de desembre de 2016
Hora: 11 del matí
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitzen: Comissió de Reis i 
Regidoria de Cultura

FESTA DE CAP D'ANY DE L'ASSOCIA-
CIÓ PER A L'OCI DE LA GENT GRAN 
Dia: dijous 31 de desembre de 2016
Hora: 12 de la nit
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Associació per a l'Oci de la 
Gent Gran

CAVALCADA DE REIS 
Dia: dijous 5 de gener de 2017
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Estació de Tren
Organitzen: Comissió de Reis i 
Regidoria de Cultura

LA POBLA DE CLARAMUNT

AGENDA D'ACTIVITATS 
NADALENQUES

www.lapobladeclaramunt.cat
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T al com havia anunci-
at fa uns dies, el PSC 
Anoia ha presentat 

més d’una trententa d’es-
menes respecte a temes de la 
comarca al projecte de pres-
supostos de la Generalitat pel 
2017.
Així, “davant l’abandonament 
d’ERC i PDeCat (exCDC), 
el PSC posa èmfasi en crear 
ocupació amb programes es-
pecífics d’àmbit comarcal i 
també amb especificitats com 
l’Alta Anoia”, expliquen els so-
cialistes. Un dels puntals per 
aconseguir atraure activitat 
econòmica és la millora de les 
infrastructures, i per això es 
reclamen diverses actuacions. 
“Recuperar el projecte d’Eix 
Transversal Ferroviari, actu-
alment abandonat per ERC i 

El PSC presenta més de 30 esmenes sobre l’Anoia 
en el projecte de pressupostos de la Generalitat

PDeCat, un projecte de país i 
estructural pel sector logístic 
del país que complementa el 
corredor mediterrani”. Tam-
bé l’acabament de la Ronda 
Sud, tant la segona fase com 
la connexió amb Igualada. El 
desdoblament i variants de la 
carretera B-224 entre Marto-
rell i Capellades, un projecte 
reivindicat àmpliament pel 
territori per l’actual i previ-
sible increment de trànsit (i 
de la inseguretat). I millores 
a carreteres de l’Alta Anoia. 
També, destaca l’aeroport 
corporatiu, “que tingui l’im-
puls real i sobretot dotar-lo 
dels recursos humans que li 
pertoquen i que ha d’assumir 
la Generalitat”.
En l’àmbit turístic destaca re-
colzar diverses accions a Hos-
talets de Pierola, Capellades i 
Igualada, entenent que “és un 
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El PSC reivindica l’aeroport corporatiu.

Dimecres arriba el 
Patge Faruk a Igualada

El proper dimecres 28 de de-
sembre, com és tradició, arri-
barà el Patge Faruk a Igualada. 
Obertura del pavelló polies-
portiu de les Comes a les 6 de 
la tarda (aforament limitat). 
Mentre s’espera l’arribada de 
la comitiva, hi haurà un festi-
val infantil amb la companyia 
Xip Xap. Acte seguit, a les 8 
del vespre, arribada del Patge 
Faruk. Del 31 de desembre de 
2016 fins al 4 de gener de 2017 
podeu seguir el missatges radi-
ofònics del Patge Faruk a Rà-
dio Igualada: al 103.2 de l’FM.

Demà dissabte i 
dimecres, donació 
de sang a la plaça 
de Cal Font

Demà dissabte, dia 24, de 10 a 
2 del migdia, i el dimecres 28 
de desembre, de 10 a 2 i de 5 
a 9 del vespre, es podrà donar 
sang a l’autobús del Banc de 
Sang i Teixits que s’instal·larà 
a la plaça de Cal Font, xamfrà 
amb el carrer de Sant Magí. 
Des de l’entitat ens avisen que 
actualment hi ha molt poca 
sang emmagatzemada, per la 
qual cosa es fa molt necessària 
la col·laboració dels ciutadans 
per a poder tenir abastides 
convenientment les reserves, 
davant qualsevol eventuali-
tat, per poder donar servei als 
hospitals del país. 

sector poc potenciat a la co-
marca”.
Finalment pel que fa a serveis 
socials, destaquen la millora 
dels serveis dels CAP de di-
versos municipis, reduir bar-
racots ampliant o construint 
escoles, així com l’ampliació 
de les places de residència i 
centre de dia de gent gran per 
tal de reduir les llistes d’espera.
Eespecte les declaracions 

de la diputada de Junts pel 
Sí Maria Senserrich, el PSC 
comenta que “els 16 pres-
supostos autonòmics que 
han donat més recursos a 
la comarca també “patien” 
el que la diputada anomena 
“falta de recursos per culpa 
de Madrid”. Per tant, que el 
pressupost de l’Anoia sigui 
baix és per voluntat política 
d’ERC i PDeCat”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte passat, en 
el marc del Consell 
Nacional d’ERC, es 

va aprovar per unanimitat el 
Pla per la Igualtat intern del 
partit. A partir d’ara estarà a 
les mans de tota la organit-
zació, però serà la igualadina 
i membre de l’executiva local 
Mònica Morros, la respon-
sable del seu desplegament i 
implementació. 
El Pla per la Igualtat té com 
a objectiu feminitzar el par-
tit . Des d’ERC asseguren que 
“treballem incansablement 

La igualadina Mònica Morros, responsable 
del desplegament del Pla per la Igualtat d’ERC

per fer del nostre entorn un 
espai més just i igualitari i això 
no s’entendria si no es vetlla 
per tal que les dones puguin 
ser lliures i amb els mateixos 
drets que els homes”.  
Esquerra Anoia és capda-
vantera en aquest sentit i la 
majoria de responsabilitats 
polítiques estan ocupades per 
dones,  entre d’altres tenen 
una diputada al Parlament 
de Catalunya, Alba Vergés, 
també presidenta local d’ERC 
Igualada, per les eleccions al 
Congrés dels Diputats van 
presentar  la regidora Caro-
lina Telechea,  que hi va con-

córrer en la 6a posició a la 
demarcació de Barcelona i la 
presidenta comarcal és la re-
gidora de Vilanova del Camí, 
Meritxell Humbert, a més  les 

Joventuts d’Esquerra d’Igua-
lada tenen una militància 
femenina que dobla la mas-
culina.
És per això que des del partit 
asseguren que “estem orgu-
llosos i orgulloses de poder 
aportar capital humà a pri-
mera línia i que siguin do-
nes, aquesta vegada amb la 
Mònica Morros, actualment 
coordinadora de la secretaria 
Ciutadania i Dones d’Iguala-
da, i membre de les  Joven-
tuts republicanes”. Finalment 
asseguren que “Seguim tre-
ballant per una república de 
dones i homes lliures!”.

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

retir 40, 1r pis

CAP 
DE TALLER

Empresa fabricant de 
components per a 

l’automòbil situada a 
Igualada, l’Anoia, està 

buscant un Cap de Taller 
amb coneixements de 

mecànica industrial.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com

Pl. Cal Font/ c. Galícia, 13
08700 gualada

Obert Festes:
La Nit de Nadal, Nadal, 
St. Esteve, Cap d’Any,
1 de gener i Reis

MENÚ NADAL 20€
 (iva inclòs)

MENÚ CAP D’ANY 50€
 (iva inclòs)

MENÚ INFANTIL 8,50€
 (iva inclòs)

TEL. 661 848 458
 INFORMACIÓ I RESERVES
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L es xifres econòmiques 
de l’Anoia són positives, 
en la línia del què està 

succeint en la resta del país. 
Aquesta podria ser una bona 
conclusió dels resultats del dar-
rer Anuari Econòmic Comar-
cal, editat pel BBVA -abans per 
Catalunya Caixa- i redactat pel 
catedràtic d’Economia Aplica-
da de la UAB Josep Oliver.
Segons l’estudi, el Valor Afegit 
Brut (VAB) de l’economia de 
l’Anoia va créixer un 3,6% el 
2015, per sobre de la mitjana 
de Catalunya (3,4%), un aug-
ment que contrasta amb la da-
vallada anual del període 2010-
2013 (-2,6%).
Bona part de la “culpa” 
d’aquest avenç econòmic de 
la comarca és el sector terciari. 
Efectivament. els Serveis tenen 
ja un pes a l’Anoia del 54,8%, 
amb un augment del 5,1%. 
També hi ha un augment de la 
indústria, tot i que més tímid, 
del 1,8%, i un pes total del 

L’Anuari Comarcal del BBVA destaca que l’any passat l’Anoia 
va tenir un creixement econòmic del 3,6%

37,2%. Fins i tot el sector de 
la construcció va augmentar 
(+2,4%), després d’una caigu-
da continuada del 18,3% en els 
darrers cinc anys. Cal esmentar 
també una reducció del 2,5% 
del sector agrícola.

Important increment 
dels Serveis
Segons afirma Oliver a l’estu-
di, “l’increment en els serveis 
reflecteix el molt intens ascens
dels privats (5,7%), els do-
minants a la comarca, amb 
el 76,1% del terciari el 2014, 
també amb el suport de la di-
nàmica positiva dels col·lec-
tius (3,3%). Els elevats aug-
ments dels privats són el reflex 
directe de l’elevada expansió 
del comerç (pes sobre el VAB 
terciari del 28,7% i augment 
del 6,8%), ajudada pels aug-
ments de les activitats immo-
biliàries (2,4%), professionals 
i administratives (3,4%), l’as-
cens de l’hostaleria (13,5%) 
i també per l’increment dels 
transports i l’emmagatzemat-
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ge (5,3%). Per la seva banda, 
l’augment dels serveis col·lec-
tius expressaren la forta ex-
pansió dels de l’Administra-
ció pública i Seguretat Social 
(4,5%) i dels educatius (4,1%) 
i els avenços més petits de les 
activitats sanitàries i serveis 
socials (1,8%). Amb aques-
ta dinàmica tan expansiva de 
l’activitat, l’afiliació al terciari 
va avançar molt intensament 
el 2015 (4,5%), per sobre la 
mitjana del país (3,9%)”.

Baixada del tèxtil
Respecte la indústria, l’aug-
ment es deu a la millora de la 
demanda interna i les exporta-
cions, destacant els increments 
de fusta, paper i arts gràfiques 
(21,1% del VAB manufacturer 
el 2014 i augment del 5,0%), 
metal·lúrgia i productes metàl.
lics (5,8%) i cautxú i matèries 
plàstiques (0,9%), tot i que es 
va contreure el tèxtil, confecció 
i cuir (23,9% del VAB manu-
facturer el 2014 i davallada del 
-5,7%). En aquest context els 

afiliats al sector industrial van 
augmentar un 1,9% (2,1% a 
Catalunya).
Per la seva banda, la millora 
de l’activitat en la construc-
ció expressa els bons registres 
del gruix de les branques que 
l’integren, llevat de l’obra civil 
(-4,2%), amb augments del 

VAB en l’edificació i promoció 
immobiliària (5,9%).
En el seu conjunt, els afiliats 
a la Seguretat Social de la co-
marca es van incrementar un 
important 3,7% (3,7% a Ca-
talunya), amb un descens de 
l’atur registrat del -10,1%, per 
sobre el català (-10,0%).

BON NADAL I MOLTA SORT!
Us desitgem un bon Nadal, sort, salut i diners!

Administració n.1 Piera
C/ Pau Claris, 10 - 08784 Piera

Telf. 93 776 18 59
loteria1piera@hotmail.com

Administració Vilanova del Camí
C/ Jaume Balmes, 21 - 08788 V. del Camí

Telf. 93 806 25 10

Loteria La Rambla Igualada
Rambla Sant Isidre, 7- 08700 Igualada

Telf. 93 805 16 86
info@loteriaigualada.com

Ja tenim la Loteria 
de “El niño”

BON NADAL I MOLTA SORT!BON NADAL I MOLTA SORT!
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L es JERC Igualada inici·
en per tercer any con·
secutiu la campanya 

“Regala Igualada. Per festes, 
comerç local!” amb l’objectiu 
de fomentar que els igualadins 
facin les compres de Nadal a 
les botigues de proximitat de 
la ciutat.  
Alhora les joventuts republi·
canes proposen que es creï el 
carnet jove igualadí. Aquest 
carnet, segons el portaveu de 
les JERC Igualada, David Prat, 
seria “totalment gratuït i qual·
sevol jove de 14 a 28 anys el 
podria obtenir” tindria princi·
palment “dues vessats”, la “cul·
tural” i la de “comerç local”. 
Aquesta proposta de JERC, 
que ja recollia el seu progra·
ma electoral per les eleccions 
municipals del 2015, propo·
sa que “tots els joves tinguin 
descomptes importants en 
els comerços de la ciutat per 
tal d’aconseguir crear l’hàbit 
de compra a la ciutat i  alho·
ra respondre a les dificultats 
econòmiques del jovent de la 
ciutat”. Paral·lelament, aquest 
carnet també oferiria “grans 
descomptes” en els especta·
cles culturals que es celebren 
a Igualada, ja que “molts joves 
no es poden permetre econò·
micament pagar el preu de 
les entrades dels espectacles 
culturals de la nostra ciutat” 
i malgrat que són “d’un alt 
nivell” la barrera econòmica 

Les JERC proposen un “Carnet Jove” 
igualadí per promoure la ciutat

“evita” que el jovent hi assis·
teixi. Prat assegura que “un 
carnet amb descomptes im·
portants en l’accés a la cultu·
ra també crearia un hàbit de 
consum cultural entre les no·
ves generacions i a més a més 
omplirà aquelles butaques i 
places que massa vegades es·
tan buides”. Aquest carnet, 
segons Prat, “no té cap cost 
per l’ajuntament Igualada i és 
qüestió de voluntat del govern 
que tiri endavant”. 
Per la seva banda, el president 
d’Igualada Comerç, Xavi Fi·
gueres, “celebra” la campanya 
de les JERC Igualada “perquè 
el comerç local representa un 
model de proximitat i quali·
tat i té molta capacitat de re·
distribució econòmica amb el 
territori i amb els barris, equi·
libra social i econòmicament 
la ciutat” 
Pel que fa a la proposta del 
carnet jove igualadí, Figueres 
assegura que “donem la mà 
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L’empresa dedicada a la  
construcció d’edificis, reha·
bilitacions, manteniments 
d’indústries i obra publica, 
Construccions Trivazquez, 
amb una trajectòria arrelada 
a la comarca de l’Anoia de fa 
més de 25 anys amplia instal·
lacions. 
Construccions Trivazquez 
s.l. amb el desig de continuar 
avançant en els seus projectes, 
ha donat un pas endavant amb 
l’obertura d’una nova ofici·
na en ple centre de la ciutat 
d’Igualada, situada a la Ram·
bla Sant Isidre, numero 29.
Aquests nou local s’obre  amb 
la intenció de donar un mi·
llor servei  i atenció als clients, 
proveïdors i professionals. 
Com a empresa familiar  de·
dicada a la construcció i re·
habilitació amb una amplia 
experiència, avalada pels seus 
projectes, edificacions i obres 
realitzades en tots aquest anys, 
tenen com a objectiu oferir el 
millor servei, amb un enfoca·
ment molt clar buscant la sa·
tisfacció del client. 

Jordi Cuerva, David Prat i Xavier Figueres.

Noves oficines de 
Construccions 
Trivazquez

El Servei Comarcal de Joven·
tut torna a obrir l’Aula de 
Suport Acadèmic a partir del 
mes de gener. Es tracta d’un 
servei presencial i gratuït per 
als joves que estan cursant el 
Graduat d’ESO a través de 
l’Escola d’Adults o bé a través 
de l’IOC (Institut Obert de 
Catalunya). 
L’Aula de Suport obrirà portes 
el proper 16 de gener i estarà 
en actiu tots els dilluns i dime·
cres de 15h a 17h a l’aula B del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Els alumnes interessats poden 
inscriure’s omplint el següent 
formulari web a anoia jove.
cat, enviant un correu elec·
trònic a anoia@oficinajove.
cat, trucant al 93.805.15.85 
ext.4 o bé presencialment a 
l’Oficina Jove de l’Anoia. Les 
places són limitades.

Suport acadèmic del 
Consell als estudiants 
adults d’ESO

Organitzada per l’Associació 
de Psicòlogues i Psicòlegs de 
l’Anoia (APPA) dijous pas·
sat va tenir lloc a la biblioteca 
central la xerrada que alerta 
sobre l’augment de les con·
ductes i les actituds sexistes i 
abusives en adolescents.
La Dra. Ainoa Mateos Inc·
haurrondo, professora de la 
Univeristat de Barcelona a la 
Facultat d’Educació, i origi·
nària de Vilanova del Camí, 
ens va presentar el seu llibre: 
Programa socioeducatiu per a 
la prevenció de la violència de 
gènere en parelles adolescents. 
Inchaurrondo, avui dia encara 
predomina una visió romàn·
tica de l’amor on les noies 
adopten patrons de submissió 
davant d’una figura masculi·
na dominant i protectora. Per 
exemple, els gelos són vistos 
de manera positiva per la ma·
joria d’adolescents. Més gelos 
signifiquen més amor. Tam·
poc saben distingir quan hi 
ha abús, ja que les conductes 
subtils, o no tant, de control 
no són vistes com a tals. Una 
adolescent només creu que hi 
ha abús, quan hi han insults o 
maltractament físic. En part 
passa això perquè és un tema 
del qual no es parla oberta·
ment.
L’Organització Mundial de 
la Salut acredita que els pro·
grames educatius en països 
desenvolupats funcionen per 
frenar el masclisme. En aques·
ta línia, es va presentar el pro·
grama GENER@T, un pro·
grama per treballar, a nivell 
socioeducatiu, la prevenció de 
la violència de gènere en pa·
relles adolescents, i que s’està 
duent a terme actualment en 
un institut de la província de 
Lleida. La ponent va alertar 
que xerrades o tallers puntuals 
per tractar del tema no són su·
ficients per canviar una visió i 
un comportament molt arre·
lat a la societat. Per això, calen 
programes que s’implementin 
com a mínim al llarg d’un tri·
mestre als instituts, amb tre·
ball setmanal al respecte.

Xerrada a la Biblioteca 
sobre la violència de 
gènere en parelles 
adolescents

amb aquesta iniciativa, que 
entenem que caldrà ampli·
ar·la i compartir·la en el con·
junt de les forces polítiques 
de l’ajuntament en tant que 
creiem que cal promoure el 
consum en el comerç de pro·
ximitat dels joves” 
El vicepresident d’Igualada 
Comerç, Jordi Cuerva, “ce·
lebra molt” la proposta del 
carnet jove igualadí i destaca 
“que la iniciativa sorgeixi des 
d’un col·lectiu jove” i veu “fo·
namental que els joves d’Igua·
lada trobin una eina per poder 
entrar en aquest cercle de con·
sum a la ciutat” 
Finalment les JERC entrega·
ran la proposta “desenvolu·
pada i treballada” al govern 
de la ciutat a través del grup 
municipal d’ERC per tal que 
la tingui en consideració i es 
dugui a terme el més aviat 
possible amb l’objectiu d’aju·
dar “al comerç, a la cultura, 
als joves i a la ciutat”. 

El Servei Comarcal de Joventut ja aplica 
el Pla de Qualitat de l’Atenció Jove

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb l’objectiu d’im·
pulsar i garantir una 
atenció jove de qua·

litat dels serveis que s’ofe·
reixen a les persones joves 
en el marc de la Xarxa Naci·
onal d’Emancipació Juvenil 
(XNEJ), l’Agència Catalana de 
la Joventut ha elaborat la Guia 
per al desplegament operatiu 
de la qualitat de l’atenció jove 
per als serveis d’informació, 
orientació i assessorament ju·
venil.
L’Oficina Jove de l’Anoia ini·
cia, aquest mes de desembre, 
l’aplicació d’aquesta Guia com 
a prova pilot, i en coordinació 
amb l’Agència Catalana de la 

Joventut, s’anirà executant al 
llarg del 2017.
En concret, se centra en l’apli·
cació del procediment ope·
ratiu d’Orientació i Asses·
sorament ja que és un dels 

principals serveis que s’ofereix 
a l’Oficina Jove de l’Anoia 
amb un alt nombre de joves 
usuaris, aquest 2016 s’han atès 
més de 1.600 joves a l’assesso·
ria acadèmica, laboral i for·
mativa, de mobilitat interna·
cional i garantia juvenil.
D’aquesta manera, des de 
l’Oficina Jove de l’Anoia, es 
treballarà en l’aplicació de la 
millora contínua de l’aten·
ció jove i la sistematització 
de processos de treball. Tot 
plegat per a acabar assolint 
les diferents dimensions de 
qualitat garantint l’atenció 
centrada en la persona, l’efec·
tivitat, l’eficiència i adequa·
ció, l’accessibilitat i l’equitat 
d’accés als serveis.
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E l passat dijous Dones 
amb Empenta celebra-
va el seu acte de 20è 

aniversari de l’entitat a l’edifi-
ci de l’Adoberia Bella. Més de 
150 persones, entre autoritats, 
tècniques i tècnics, amigues i 
amics no s’ho van deixar per-
dre i van gaudir d’una jornada 
emotiva i plena de records on 
s’hi van desenvolupar diverses 
activitats.
Així, durant la celebració, les i 
els participants van poder gau-
dir d’una petita exposició de 
cartells i fotografies històriques 
de l’entitat, un disc joquei va 
amenitzar la trobada punxant 
música en directe, una grafi-
tera va fer una recreació en di-
recte del cartell, també s’hi van 
projectar vídeos i una ballarina 
va actuar per a tots els assis-
tents. Les famílies van poder 
compartir la jornada amb els 
seus nens i nenes amb tallers 
infantils i tothom va brindar 
per l’entitat i la seva funció a 

Dones amb Empenta va celebrar el 20è aniversari 
amb un acte molt participatiu 

la societat. Com a record i en 
senyal d’agraïment, l’entitat va 
obsequiar a tothom amb una 
bossa dissenyada per l’ocasió 
amb un document en format 
memòria que recollia l’activitat 
de l’associació durant els seus 
20 anys de vida. 
Mar Granados i Nati Veraguas, 
cofundadores de l’entitat, en 
els seus parlaments van re-
cordar els inicis i naixement 
de l’entitat, van fer un petit 
repàs dels programes i activi-
tats que s’han desenvolupat en 
tot aquest temps, la seva inci-
dència social i la lluita diària 
del seu treball per aconseguir 
una societat millor. Tot i que 
en aquests 20 anys hi ha ha-
gut canvis i afortunadament 
la situació de la dona no és la 
mateixa que es van trobar quan 
començaven “segueix la neces-
sitat de moltes dones de rebre 
atenció psicològica, educativa 
i jurídica”. En aquest sentit van 
explicar que seguiran treba-
llant pel benestar de la dona i 
les famílies amb programes i 
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La calefacció del 
poliesportiu de les 
Comes, l’Hospital, la 
residència P. Vilaseca 
i el Viu B2 funcionarà 
amb biomassa

projectes adaptats a les neces-
sitats de cada moment.
Dones amb Empenta va néi-
xer l’any 1996 a la comarca 
de l’Anoia. L’objectiu inicial 
era oferir espais de trobada i 
de participació cultural a les 
dones i dinamitzar i treba-
llar aspectes relatius al gènere. 
Però ja en els primers mesos de 
funcionament, dones en greus 
situacions de violència mas-
clista varen dirigir-se a l’enti-
tat en recerca de suport, doncs 
no existia en la comarca cap 
recurs ni públic ni privat que 
atengués situacions de discri-

minació i violència masclista. 
Així, els primers anys l’activitat 
es va estructurar en un grup de 
trobada i de suport a les do-
nes que acudien a l’associació, 
precursor del primer progra-
ma d’atenció professional de 
l’entitat: l’Equip d’Atenció a la 
Dona.
L’entitat també ha anat ampli-
ant els seus serveis i diversifi-
cant les persones a qui s’adreça. 
Actualment, treballa mitjan-
çant programes de sensibilitza-
ció social i prevenció, atenció i 
formació dirigit tant a dones, 
com a joves, com a famílies.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Diputació ha realitzat 
els projectes executius 
de tres instal·lacions de 

xarxa de calor amb biomas-
sa forestal per a l’Ajuntament 
d’Igualada. El projecte ha estat 
lliurat aquesta setmana pel di-
putat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient, Valentí Junyent, a 
l’alcalde Marc Castells.
Els projectes són per a la ins-
tal·lació d’una xarxa de calor 
amb estella forestal per l’Hos-
pital, una altra per a la residen-
cia Pare Vilaseca i el complex 
d’habitatges ViuBé2, i una 
tercera per al pavelló i la pis-
cina de les Comes. Les xarxes 
de calor tenen en el seu con-
junt una potencia màxima de 
1.670 kW, reduiran en més de 
110.000 euros anuals les des-
peses actuals de combustible i 
de 900 tones de gasos d’efecte 
hivernacle. 

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 14 de gener de 2017   a les 
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.

2. En el sorteig hi participaran totes les butlletes de les 
botigues de Peixos Dueñas d'Igualada, Vilanova del Camí i 
santa Margarida de Montbui.

3. Per cada compra, un val. Aquest es donarà a la caixa 
amb el pagament de la vostra compra.

4. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i 
dipositeu-la a l'urna.

5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous 
12 de gener de 2017.

6. Els 500€ són per gastar en productes dels nostres 
establiments.

7. No és necessari ser present en el moment del sorteig. 
Al guanyador se li comunicarà al telèfon que heu deixat a la 
butlleta.

8. En el cas de no poder contactar amb el client la butlleta 
s'exposarà a la botiga d'expedició.

9. Si en una setmana no apareix el client, el premi passarà a la 
segona butlleta triada en el sorteig, i sinó a la tercera.

10. Es publicarà una foto del guanyador a la premsa comarcal.

11. Peixos Dueñas es compromet a destruir totes les butlletes 
que han participat en el sorteig una vegada entregat el premi.

12. L'organització es reserva el dret d'alterar, modi�car o 
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes 
l'obliguessin a fer-ho.

La Direcció
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Com mana la tradició a 
Calaf, per Nadal cada 
ovella al seu corral, i a 

la tarda no es pot faltar a la 
primer funció de la tempora-
da de Pastorets al Casal.
Enguany se celebra el Cente-
nari dels Pastorets de Josep 
M. Folch i Torres, que és la 
versió que durant més de 90 
anys es representa a Calaf i 
que edició rere edició han 
anat evolucionant,   i s’han 
guanyat el que molts dels es-
pectadors que han passat per 
la platea del Casal han dit: Els 
Pastorets més espectaculars 
de Catalunya.
Diumenge passat, en l’assaig 
general es va poder compro-
var que tot és a punt. Tècnics, 
escenografia, il.luminació, so, 
maquillatge i perruqueria, re-
gidors, personal de sala, ves-
tuari i actors van fer el que 
podríem qualificar com a una 
“funció privada”, ja que tot va 
funcionar amb la seriositat i 

la sincronització que l’espec-
tacle mereix.
Amb algunes novetats respec-
te l’any passat, Els Pastorets 
de Calaf, sota la Direcció de 
Josep Garriga, i la seva ines-
timable banda sonora escrita 
per Mn. Valentí Miserachs 
i interpretada per la Cobla 
Sant Jordi - Ciutat de Barce-
lona i el cor ArsINova, aixe-
caran teló el dia de Nadal a 
les 19:00 h.

El dia de Nadal comencen els Pastorets de Calaf

Les properes funcions seran 
els dies 8, 15, 22 i 29 de gener 
de 2017 a les 17:30 h.

Els Pastorets Infantils de Ca-
laf col.laboren amb la Marató 
de TV3
El diumenge passat, 18 de ge-
ner, els Pastorets Infantils de 
Calaf van obrir les portes al 
públic l’assaig general de la 
primera part.
El nombrós públic que va 

assistir-hi, que va gaudir 
de valent, va poder fer una 
aportació voluntària que serà 
donada a la Marató de TV3. 
L’import total d’aquesta col.
laboració és de 728 euros.
Per aquesta tercera edició dels 
Pastorets Infantils, sota la di-
recció d’Eloi Fonoll i la col.
laboració de l’Escola Munici-
pal de Música de Calaf, s’han 
incorporat moltes novetats 
pel que fa a escenografia, amb 

espectaculars projeccions i 
efectes especials, i també al-
guna sorpresa interpretativa, 
ja que es podrà comprovar 
que alguns dels actors són 
quelcom més que això.
Les funcions seran els dies 1 
de gener a les 19:00 h. I els 
dies 6 i 7 de gener a les 18:00 h.
La venda d’entrades anticipa-
da, en amb dues versions dels 
Pastorets pot fer-se on-line a: 
entrades.casaldecalaf.cat  

LA LLACUNA / LA VEU 

L ’església de Santa Maria 
de la Llacuna acollirà 
com moltes altres esglé-

sies a la Nit de Nadal, la tra-
dicional Missa del Gall. Serà el 
dissabte 24, a les 12 de la nit. 
Però el que fa diferent i espe-
cial la celebració de la Llacuna, 
és que es tracta d’una Missa 
cantada en llatí.
Aquest fet es ve donant des de 
fa molts anys a la Llacuna i és 
que el cor Parroquial acom-
panya la Missa del Gall amb 
cants de la Missa de Pastors 
del compositor i organista 
Antoni Vaqué. D’aquest com-

positor se’n desconeix molt la 
biografia però es creu que va 
escriure aquesta partitura als 
voltants de 1860. Entre altres 
Vaqué va ser organista de l’es-
glésia de Betlem de Barcelona.  
El Cor Parroquial de la Llacu-
na format per una vintena de 
membres, és dels únics cors a 
Catalunya que han recuperat 
i canten aquesta Missa hereva 
de les trobades que els pastors 
feien dins l’església i que es 
prohibiren durant el Concili 
de Trento.
Al sortir de la Missa, es realitza 
una trobada al voltant del foc 
a la plaça Major i es reparteix 
coca i cava pels assistents.

La Llacuna celebra una 
Missa especial la Nit de 
Nadal, la Missa de Pastors 

CAPELLADES / LA VEU 

L ’Estel de Natzaret de 
Ramon Pàmies és 
l’obra escollida pels ca-

pelladins per representar els 
tradicionals Pastorets. 
Els dies 25 de desembre a les 7 
de la tarda i el dia 8 de gener a 
les 6, el Teatre La Lliga acollirà 
les representacions d’aquesta 
obra tradicional catalana. 
Un total de 145 persones vo-
luntàriament i des de dife-
rents àmbits, hi hem anat tre-
ballant les últimes setmanes, 
amb l’afany i il·lusió de pre-
sentar divuit quadres ben di-

ferents, i sobretot amb les ga-
nes d’aconseguir la rapidesa 
i dinamisme de l’espectacle 
que venint de l’antigor, pretén 
ser actual i d’acord amb els 
temps que vivim. 
El Grup Teatral de Capella-
des que n’és l’organitzador, a 
punt d’entrar a la celebració 
del 39è aniversari, com cada 
any ha obert les portes de bat 
a bat i ha fet una crida a tot-
hom qui hi ha volgut col·la-
borar. Enguany fins i tot s’hi 
han unit persones d’altres po-
blacions. 
Actors, tècnics i l’equip de di-
recció a hores d’ara tenen ja a 

punt tots els detalls perquè el 
públic pugui gaudir-ne. 
Si decidiu venir-nos a veure, 
per a més informació i reser-
va d’entrades, podeu trucar al 
telèfon 696844798 o bé enviar 
un correu a grupteatral.cape-
llades@gmail.com
A la comarca de l’Anoia, són 
diverses les poblacions que 
ens delecten amb Els Pasto-
rets. Podeu escollir on més us 
plagui. Entre elles, Capellades 
us convida amb els braços 
oberts. 
I el més important, que passeu 
unes molt bones festes amb el 
Tió, Els Reis i Els Pastorets!

“L’Estel de Natzaret”, els Pastorets 
de Capellades
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Copa Nadal de Nata-
ció i el Pessebre Vivent 
són dos dels actes amb 

més tradició a l’agenda de 
propostes nadalenques de la 
Pobla de Claramunt. La com-
petició esportiva tindrà lloc el 
diumenge 25 de desembre al 
migdia a la Piscina Municipal 
i arribarà a la quaranta-cin-
quena edició. L’escenificació, 
que ja és el trenta-dosè any 
que s’organitza, es farà el di-
lluns 26 de desembre a la tar-
da-vespre a l’entorn del nucli 
antic. 
La Copa Nadal de Natació l’or-
ganitza la regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament.  A partir de 
les 12 del migdia els nens i les 
nenes podran fer cagar el tió i 
a la 1, s’iniciarà la competició. 
Mitja hora abans de la cursa, 
es podrà fer la inscripció. 
Hi haurà dues categories, mas-
culina i femenina, dividides 
en tres subcategories: abso-
luta, comarcal i local. També 
es premia el nedador de més 
edat i el de menys edat, sigui 
masculí o femení. Després de 
la competició es lliuraran els 

trofeus, cedits per l’organitza-
ció i pels col·laboradors. L’úl-
tim classificat de la categoria, 
tant masculina com femenina, 
serà obsequiat amb un bacallà. 
Hi haurà rom cremat per a 
tothom i xocolata per a la 
quitxalla. Se sortejaran dues 
tauletes, una per als menors 
de 16 anys, i una altra, per a 
la resta de participants. Tam-
bé se sortejaran, entre tots els 
participants, diferents regals.

Un centenar de nens i nenes, 
al Pessebre Vivent
Un centenar de nens i nenes, 
des de P3 fins a 3r i 4t d’ESO, 
participaran a la representació 
del Pessebre Vivent. Cal des-
tacar que en aquesta edició 
el nombre de joves actors és 
molt nombrós. Es faran dues 
representacions, a les 6 de la 
tarda i a 2/4 de 8 del vespre 
L’activitat l’organitza la Co-
missió del Pessebre Vivent, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, empreses del munici-
pi i diversos pares dels joves 
actors. Enguany hi haurà una 
sèrie de novetats, com que hi 
haurà una entrada al pessebre, 
situada a la Font de la Petxina, 

i a partir d’aquí, al llarg de tot 
el carrer Major, se situaran els 
diferents oficis, com el fuster 
o el ceramista. Una altra no-
vetat serà que es recuperarà la 
figura dels Armats, que, anti-
gament, sortien en processó 
per Setmana Santa, i el Paller 
es canviarà d’ubicació.
Hi haurà sis escenes, en què es 
combinarà el diàleg i la músi-
ca: el Mercat, als Jardinets; el 
Somni de Nadal i els Dimo-
nis, que es modernitzaran, a la 
plaça de l’Església; L’Anuncia-
ció, a la plaça de les Tres Fonts, 
i els Pastors i el Naixement, al 
Campanar Vell. Com en altres 
edicions, se sortejarà un pernil 
i es donarà berenar per als jo-
ves actors i actrius.

Altres activitats nadalenques
A més d’aquestes dues pro-
postes nadalenques, la regi-
doria de Joventut de l’Ajunta-
ment organitzarà un caga tió 
al Cau Jove. L’activitat tindrà 
lloc el divendres 23 de desem-
bre, a les 6 de la tarda, al Cau 
Jove. Aquest mateix dia i tam-
bé a les 6 de la tarda, hi haurà 
una festa nadalenca de l’Esco-
la de Tennis a les instal·lacions 
del club.
Del dimarts 27 al divendres 30 
de desembre, gairebé una qua-
rantena de nens i nenes, des 
de P2 fins a 6è, participaran 
al Casalet de Nadal i al Juga al 
Nadal. El Casalet es farà a la 
Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet i el Juga, a l’escola Maria 
Borés, de les 9 del matí a la 1 
del migdia. La quitxalla parti-
ciparan en diverses activitats, 
adaptades a cada edat, com 
tallers de manualitats o cantar 
nadales. 

La Copa Nadal de Natació i el 
Pessebre Vivent, actes tradicionals 
de l’agenda nadalenca 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Pobla de Claramunt ha 
demostrat, un any més, 
que és un poble solidari. 

El municipi anoienc va recaptar, 
el diumenge 18 de desembre, 
2.155 euros destinats a La Ma-
rató de TV3, dedicada en la seva 
vint-i-cinquena edició a l’ictus i 
les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. Els diners es van 
aconseguir en el transcurs d’un 
bingo, que ja era el tretzè any 
que es duia a terme.
L’activitat, organitzada per les 
regidories de Sanitat i de Cul-
tura de l’Ajuntament, va tenir 
lloc a l’Ateneu Gumersind Bis-
bal. Hi van participar més d’un 
centenar de persones. Des de les 
6 de la tarda i fins passats 2/4 
de 8 del vespre es van cantar set 
bingos, quatre de normals, que 
eren al preu de 2 euros, i tres 
d’especials, que eren al preu de 
3 euros. 
Els obsequis que es van sortejar, 
tant per a les línies com per als 
bingos, els van cedir l’Ajunta-
ment i diversos establiments i 
empreses del municipi. Del to-
tal de la recaptació aconsegui-
da, 161 euros van ser un dona-
tiu de l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran que els van re-

collir amb les entrades del ball 
que es fa cada diumenge. 
Des del Cau Jove, el mateix 
diumenge 18 de desembre, es 
va organitzar una sortida per 
assistir a l’emissió en directe 
del programa de La Marató. En 
aquesta activitat, organitzada 
des de la regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament, hi van partici-
par una vintena de joves.
A més d’aquestes dues propos-
tes, el divendres 16 de desembre 
al Teatre Jardí, una cinquantena 
de poblatans i poblatanes van 
assistir a la conferència sobre 
l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques. La xer-
rada va anar a càrrec del metge 
del CAP del municipi David 
Zumel, que va acompanyar les 
seves explicacions amb la pro-
jecció d’un audiovisual.
Des de l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt es vol donar 
les gràcies a tots els poblatans 
i les poblatanes que van col·la-
borar, un any més, amb la ini-
ciativa solidària de la televisió 
catalana. Aquestes són les pri-
meres activitats de l’agenda de 
Nadal, que inclou propostes 
com la Copa Nadal de Natació, 
el Pessebre Vivent, el Juga al 
Nadal, el Casalet de Nadal o la 
cavalcada de Reis.

La Pobla de Claramunt 
se suma amb 2.155 euros 
per la Marató de TV3

L’ajuntament de Montmaneu us desitja bones fees de Nadal,
 que l’any que ve sigui un any de pau i prosperitat
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

D issabte al matí, Can 
Papasseit acollia la 
tradicional celebra·

ció de les Noces d’Or. Vuit 
matrimonis, acompanyats 
dels representants del con·
sistori i les respectives famí·
lies, van ser els protagonistes 
d’aquesta cerimònia que va 
aplegar un centenar de perso·
nes. Plegades van compartir 
el record dels cinquanta anys 
de vida en comú dels prota·

gonistes. 
Els matrimonis que aquest 
any celebraven les noces eren: 
Alonso Plaza Donaire i Joa·
quina Garrote González; Zoi·
lo Sierra García i Clemencia 
Julián Fraile; Martín Gon·
zález Flores i Fernanda Gra·
do Morcillo; Álvaro Herranz 
González i Antonia López 
Casarramona; Jordi Forné 
Vila i Mónica Hontoria Gar·
cía; Juan Martínez Andreo i 
Pepita Abril Pérez; Alfonso 
Martínez Güell i Maria Do·

lores Arcas Rubio, i Manuel 
Campo Moreno i Carmen 
Aledo Mendez.
La cantant Sheila Grados va 
ser l’encarregada de posar les 
emotives notes musicals a ca·
dascuna de les intervencions 
que recollien aspectes de vida 
de cada parella. I en nom de 
l’Ajuntament, l’alcaldessa Va·
nesa González i la regidora de 
Serveis Personals Pepita Cò·
dol van lliurar als matrimo·
nis plaques i flors en record 
d’aquest dia.

Vuit matrimonis van ser homenatjats 
per les seves noces d’or

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Associació de Volunta·
ris de Protecció Civil va 
aprofitar el tradicional 

dinar de Nadal per fer un petit 
reconeixement a l’actual co·
ordinador d’emergències, An·
tonio Rodríguez. L’associació 
li va voler reconèixer la seva 
dedicació i esforç altruista 
durant 34 anys al grup de vo·
luntaris de Protecció Civil del 
municipi. 
El passat dissabte, li van fer 
entrega d’una placa comme·
morativa de mans del presi·
dent Manuel Espejo i en nom 
de tots els voluntaris. 
Rodríguez va ser el primer 
president de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil 
de Vilanova del Camí i va ocu·
par el càrrec fins l’any 2015. 
Actualment segueix com vo·
luntari i coordinador d’emer·
gències.

L’associació treballa en la 
formació dels voluntaris
Des de la seva fundació, l’as·
sociació ha apostat per la for·
mació dels voluntaris. Com·
pleix així un dels requisits de 
les associacions de voluntaris 

de Protecció Civil, un servei 
públic que requereix de la pre·
paració dels seus membres per 
les tasques que li puguin ser 
encomanades. 
Uns dels requisits per ser vo·
luntari és aprovar el curs im·
partit per la Direcció General 
de Protecció Civil de Catalu·
nya, a l’Institut de Seguretat 
Pública (ISP). 

Darreres actuacions del 
cos vilanoví
Entre les darreres actuaci·
ons del cos vilanoví cal re·
cordar que el passat 29 de 
setembre, van portar a ter·
me un curs de formació de 
trànsit, impartit pel cap de 

la Policia Local, Marc Peña. 
Es va ensenyar als volun·
taris la manera correcta de 
controlar el trànsit en les 
cruïlles.
El diumenge dia 16 d’octu·
bre es va fer un simulacre 
que consistia en un accident  
d’un treballador en una ca·
nonada d’aigües residuals 
al polígon de Vilanova del 
camí. Es va treballar en les 
cures de les ferides, immo·
bilització i el transport de la 
víctima fins treure’l de din·
tre de la canonada. 
Al llarg de l’any, també por·
ten a terme cursos de  rea·
nimació cardio pulmonar 
(RCP), amb els seus propis 
formadors reconeguts per 
(Semicyuc), el pla nacional de 
reanimació cardio pulmonar 
i pel (CCR), Consell Català de 
reanimació.
Aquesta formació, com expli·
quen des del cos, “es fa dintre de 
l’entitat per poder oferir un bon 
servei a totes les persones dintre 
i fora del nostre municipi”. 
Per participar de l’associació 
com a voluntari us podeu posar 
en contacte amb Protecció Civil 
de Vilanova del Camí al telèfon 
699 437 708 i 630 425 341.

Protecció Civil homenatja al seu 
expresident Antonio Rodríguez

MONTBUI / LA VEU 

D issabte passat Mont·
bui va donar la ben·
vinguda a les festes 

nadalenques amb una jornada 
plena d’activitats. De bon matí 
els més menuts van poder fer 
cagar el Tió a La Vinícola, en 
una activitat organtizada per 
la Unió d’Establiments de 
Montbui (UEM) i amb la col·
laboració del Club Handbol 
Montbui. Els infants van re·
bre diferents regals i també hi 
havia xocolatada, organitzada 
per la Comissió de Festes del 
Nucli Urbà.
Al Boulevard hi va haver dife·
rents paradetes nadalenques, 
també inflables i jocs tradi·
cionals per a la mainada, així 
com diferents tallers. No hi va  
faltar una exhibició de balls i 
zumba, a càrrec d’Eva Copoví, 
que va recórrer tot el Boule·

vard. També cal remarcar que 
durant tot el matí l’entitat “Ar·
tesanas de Corzazón” va orga·
nitzar la tradicional “Tómbola 
Solidària” de Nadal.
Al punt del migdia es conei·
xia el veredicte del 5è Concurs 
d’Aparadors Nadalencs, rea·
litzat entre els comerciants del 
municipi. Enguany l’aparador 
vencedor va ser el d’Òptics 
Valls, comerç ubicat al Boule·
vard montbuienc. El comerç 
vencedor obtenia un premi 
d’una nit d’hotel per a dues 
persones en un allotjament 
amb spa.
També dissabte al matí l’oferta 
esportiva va ser protagonista, 
amb els 24ns Jocs Intercultu·
rals Nadalencs. Es van celebrar 
diferents competicions de mi·
ni·handbol, handbol i futbol 
sala al pavelló Mont·aQua i a 
les pistes exteriors; també es 
van organitzar partits de mi·
ni·hoquei a Can Passanals.

Ha començat el Nadal, a 
Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Un any més, la sala d’ac·
tes de l’Ajuntament 
de Montbui ha acollt 

aquest dimecres 21 de desem·
bre la jornada de recollida de 
joguines noves emmarcades 
en la Marató que organitza 
Creu Roja Anoia a la nostra 
comarca. Com és tradicional, 
desenes de persones i entitats 
montbuienques, i el mateix 
Ajuntament montbuienc van 

col·laborar en una activitat 
que busca fer arribar joguines 
noves per a aquells infants que 
més ho necessiten de cara a la 
màgica nit de Reis. L’equip 
de govern montbuienc va fer 
el corresponent lliurament 
de joguines municipals.  
Cal destacar que els alumnes 
de l’Institut Montbui van 
col·laborar en aquesta ini·
ciativa solidària recollint les 
joguines en sengles torns de 
matí i de tarda.

Montbui, amb la Marató 
de joguines de Creu Roja
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MONTBUI / LA VEU 

L ’arribada del Patge 
Hammend, dissabte 
passat a Montbui, va 

donar el tret de sortida a la 
festa de Reis, una de les més 
tradicionals i esperades del 
calendari festiu al municipi. 
Com és habitual els darrers 
anys el seguici de patges re-
ials va arribar motoritzat, en 
unes motocicletes “Harley 
Davidson”. Amb ells va arri-
bar el Patge Hammend, qui 
va saludar grans i petits a La 
Vinícola, en un discurs on va 
recordar als infants més en-

tremaliats que encara estan a 
temps “d’aparèixer en el Lli-
bre Blanc i de rebre les cor-

El Patge Hammend ja és a Montbui

responents joguines que han 
demanat”. 
Durant els darrers dies el Pat-

MONTBUI / LA VEU 

D ins els actes de l’agen-
da de Nadal de Santa 
Margarida de Mont-

bui, el dia 24 de desembre, s’ha 
convocat el Silenci de Nadal. El 
grup Baula, la Joventut Obrera 

Cristiana (JOC) i Acció Catò-
lica Obrera (ACO) conviden a 
tothom a participar d’aquesta 
concentració reflexiva i de de-
núncia, per damunt del con-
sum exclusiu i del rebombori 
de les festes. La cita és a les vuit 
del vespre, davant de l’Ajunta-

Baula, JOC i ACO conviden a sentir el Silenci de Nadal

ge Hammend ha estat pro-
tagonista també a l’emisso-
ra Montbui Ràdio, des d’on 
aquest dimecres s’ha adreçat 
als infants 
del municipi en el programa 
“El patge a la ràdio”. Els pat-
ges reials també van visitar els 
diferents centre educatius del 
municipi.

Aquest any, per Sant Esteve, 
lliurament de cartes al Patge 
Hammend
Aquest proper dilluns dia 26, 
festivitat de Sant Esteve, es 
durà a terme el lliurament de 
la carta al Patge Hammend al 

ment montbuienc.
És un acte que es ve realitzant al 
municipi des de fa més de dot-
ze anys, de manera consecuti-
va. Consisteix a fer una encesa 
simbòlica d’espelmes dins un 
cercle de silenci. Prèviament es 
farà, com és habitual, la lectu-

ra d’un manifest per reclamar 
l’atenció sobre les necessitats 
dels col·lectius més desfavorits. 
Un text que, any rere any, és 
testimoni de la tasca de com-
promís que ens cal per assolir 
una transformació social que 
garanteixi a tothom la igualtat 

d’oportunitats i el dret a viure 
dignament.  L’activitat tam-
bé s’ha vingut vinculant, des 
de fa uns anys, als anomenats 
Cercles de Silenci, una acció in-
ternacional de suport a les per-
sones que es veuen obligades a 
migrar fugint de la violència. 

Nucli Urbà montbuienc. Es 
podran portar les cartes als 
patges reials, entre les 11 del 
matí i les dues de la tarda, al 
Centre Cívic i Cultural La Vi-
nícola. Organitza aquesta ac-
tivitat la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament montbuienc, 
amb la Comissió de festes i els 
patges col·laboradors.
Al Nucli Antic enguany es 
podran portar les cartes als 
patges el proper dia 31 de de-
sembre, a partir de les 12 del 
migdia, a l’Ateneu Cultural i 
Recreatiu. Organitza aquesta 
activitat la Comissió de Reis 
del Nucli Antic.
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PIERA / LA VEU 

U na cinquantena de 
parades van participar 
en la 8a edició de la 

Fira de Nadal que es va celebrar 
dissabte passat al llarg del carrer 
Sant Cristòfol. L’objectiu de la 
iniciativa, organitzada per la re-
gidoria d’Empresa i Ocupació, 
era potenciar el comerç local. 
Els visitants van gaudir d’una 
gran diversitat de productes i 
d’activitats entre les quals no 
van faltar els inflables, la ba-
tukada dels Diables de Piera i la 
visita d’uns Pare Noel, que van 
oferir una coreografia dirigida 
per l’escola de ball Dance Lu-
xury.
D’altra banda, prop d’un cen-
tenar d’alumnes de P3 a 6è de 
les escoles Creixà, Les Flandes, 
Apiària i Herois del Bruc van 
participar en el recital de poe-
mes nadalencs que organitzava 
Ràdio Piera. El programa està 
disponible al podcast dins de 
‘Programes especials’ de la pàgi-
na web de l’emissora i, per altra 
banda, es tornarà a emetre el dia 
de Nadal a les 11 h. El mateix 
dissabte, la companyia Pel-
mànec va oferir l’obra Don 
Juan, un monòleg amb tite-
lles protagonitzat per Miquel 
Gallardo i dirigida per Maria 
Castillo. La iniciativa estava 
organitzada per l’Associació 
de Dones de Piera.
Diumenge també va ser un dia 
ple d’activitats diverses. Una 
desena de persones van partici-
par en una sortida organitzada 

per Piera Turisme que va por-
tar els pierencs i pierenques per 
l’entorn de la vila, visitant El 
Bedorc, La Coma, la riera Seca, 
el riu Anoia, el camí del Matà i 
la pineda de Can Ferrer del Coll. 
Va ser una activitat solidària 
que, de forma conjunta amb la 
Piscina de Piera, va servir per 
recaptar diners per col·laborar 
amb la Marató de TV3.
El tradicional concert de les 
corals pierenques Xicoira i Trí-
ola va omplir al migdia l’es-
glésia de Santa Maria de Piera. 
L’esdeveniment va comptar 

Un cap de setmana nadalenc a Piera

també amb una breu represen-
tació dels Pastorets després de 
la missa parroquial. També a 
l’església, el concert de Nadal 
del grup parroquial Els Peda-
ços tancava un cap de setmana 
molt nadalenc.
Dissabte i diumenge també 
s’ha pogut visitar també una 
mostra col·lectiva de pintors 
i escultors de la comarca de 
l’Anoia. Aquesta, que es pot 
veure els caps de setmana des 
del passat 10 de desembre, es 
podrà visitar també els dies 25 
i 26 de desembre, de 18 a 21 h.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L a Torre de Claramunt 
va celebrar el passat 
dissabte, 17 de desem-

bre, les activitats per recollir 
fons per la Marató de TV3 que 
va tenir lloc el diumenge 18 de 
desembre.
Els veïns i veïnes de La Torre 
de Claramunt van participar 
molt activament de les acti-
vitats que es van organitzar 
per la Marató i que enguany 
anava dedicada a l’ictus i les 
lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques.
Es van realitzar un parell 
d’activitats. Pel més petits 
es va organitzar un taller de 
galetes en el que hi van par-
ticipar més de 40 nens i ne-
nes que s’ho van passar d’allò 

més bé jugant amb la pasta 
i les formes, i pels adults es 
va realitzar un bingo solida-
ri que va comptar amb més 
d’una setantena d’assistents. 
En total van ser 495 els diners 

recaptats que ja s’han enviat a 
la Fundació de la Marató pel 
seu recompte final.
L’Ajuntament agraeix la par-
ticipació i la generositat de 
tots els torredans.

La Torre amb la Marató

MASQUEFA / LA VEU 

M asquefa i els seus 
veïns s’han bol-
cat aquest mes de 

desembre en la celebració de 
la 25a edició de La Marató 
de TV3. Des de l’1 fins al 18 
de desembre, el municipi ha 
aconseguit recaptar un total 
de 2.020 € que aniran desti-
nats íntegrament a la inves-
tigació i la recerca mèdica de 
l’ictus i les lesions medul·lars 
i cerebrals traumàtiques. Amb 
aquesta xifra, la vila aconse-
gueix superar els 1.922 € re-
captats l’any 2015.
Aquest nou èxit solidari ha es-
tat possible gràcies a la parti-
cipació activa dels masquefins 
en les diverses activitats lúdi-
ques, culturals, esportives i de 
lleure que el consistori i les 
entitats han organitzat arreu 
del municipi i de La Beguda 
al llarg dels darrers dies i als 
diners recaptats en les guar-

dioles habilitades als diferents 
establiments comercials. En 
aquest sentit, l’Ajuntament 
agraeix la implicació ciutada-
na i del teixit associatiu i co-
mercial del poble en una nova 
i exitosa edició d’aquest pro-
jecte solidari a Masquefa.
Enguany han participat dels 
actes de La Marató el Club 
Esportiu Masquefa, l’Associa-
ció esportiva Masquefa Trail, 
l’Associació Aula Musical 
l’Alzinar-Cal Tenas, l’AMPA 
de l’Institut Masquefa, Fi-
bro-Masquefa, l’Associació de 
veïns de Can Quiseró, Club 
Bàsquet Masquefa, Club de 
Tir Esportiu, Associació Alma, 
Masquefa Comerç, AMPA Es-
cola Vinyes Verdes, Associació 
de la Gent Gran de Masquefa, 
Casal d’Avis, Colla Geganters 
i Grallers de Masquefa, Coll 
de Ball de Bastons, L’Alzinar 
Societat Recreativa i Cultural, 
Ràdio Masquefa, Bijapi i i el 
Club Excursionista Anoia.

Masquefa viu una 
Marató de rècord

ORPÍ / LA VEU 

A quest cap de setmana 
s’han celebrat diver-
sos actes a Orpí que 

han encetat la festivitat na-
dalenca al municipi i conicint 
amb els actes per recaptar fons 
per la Marató
El dissabte a les 17:00 h va 
tenir lloc la Missa de Nadal a 
l’església de Santa Càndia ofi-
ciada per Mossèn Adolf el qual 
va dur a terme una missa molt 
propera i amb moltes nadales 
per donar el tret de sortida 
al Nadal a Orpí. Tot seguit va 
tenir lloc el concert solidària 
amb els “ Acoustic Cuts” dos 
joves intèrprets que van fer 

una molt bona actuació dins 
la mateixa església. Finalment 
la vetllada va concloure amb 
el tradicional caga tió, que van 
fer cagar els nens d’Orpí , i un 
berenar també a la mateixa es-
glésia.
El diumenge 18 de desembre 
van continuar els actes per 
recaptar fons per la Marató 
d’enguany amb la II Cami-
nada solidària la qual va con-
gregar més de 60 persones 
que tot i el fred van llevar-se 
ben d’hora per dur a terme 
un magnífic recorregut per el 
nostre municipi, que va fina-
litzar amb un bon esmorzar 
per a tots els assistents.
En total es van recaptar 560€.

Celebrats els primers 
actes nadalencs a Orpí
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HOSTALETS DE P / LA VEU 

E l dijous 15 de desembre 
s’estrenava la primera 
proposta del programa 

de Nadal amb les havaneres per 
la Marató de TV3 que va tenir 
lloc a l’auditori de Cal Figue-
res. El Dr. Joan Solanellas es va 
encarregar de fer una explica-
ció sobre les malalties que han 
centrat la campanya televisiva 
d’enguany i, a continuació, va 
tenir lloc l’actuació benèfica 
del grup d’havaneres ‘Roques 
blaves’ amb rom cremat a la 
mitja part. (+Imatges)
Relacionat també amb la Ma-
rató de TV3, diumenge va tenir 
lloc la 5a Marxa BTT Pedals i la 
Pedalada popular que va reunir 
250 ciclistes que no es van vo-
ler perdre aquesta trobada amb 
recorreguts de 8 (familiar), 20 i 
40 quilòmetres. Amb sortida i 
arribada al parc de Cal Ponsa, 
l’èxit va ser incontestable fruit 
també de la bona organització 
per part del BTT Serra Alta, 

Club Ciclista Piera, l’Ajunta-
ment de Piera i la Comissió 
d’Esports i l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola. 
Destacar els guanyadors en el 
circuit curt masculí amb Mario 
Vidal (Barcelona), Marc Perea 
(Piera) i Marc Miranda (Ter-
rassa), l’Inma Moreno (Hosta-
lets), Eva Sanz (Sant Vicenç de 
Castellet) i Carme Salvat (Vila-
bella) en categoria femenina i, 
en el circuit llarg, Moisés Villar 
(Sant Fruitós de Bages), Adam 
Godoy (Mediona) i Jordi Galo-
fre (Llorenç del Penedès).

Els Hostalets de Pierola ha  mostrat 
la seva cara més solidària

Recordem que l’edició de la 
Marató de TV3 dedicada als 
ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques va tan-
car el marcador amb, pràctica-
ment, 8 milions i mig d’euros. 

Amb el lema “El Parlament som 
tots”, el municipi de Carme el 
dia 15 de desembre, el seu Con-
sistori va donar suport a Carme 
Forcadell.
A les 8 del vespre el consisto-
ri amb la seva alcaldessa a da-
vant, veïns i veïnes  va fer l’acte 
de llegir el manifest en suport a 
Carme Forcadell. La lectura  del 
manifest el va efectuar  l’alcal-
dessa de Carme Ildefonsa Tarri-
da Sardà.
El Consistori  reitera el no a la ju-
dicialització de la política. Sí a la 
defensa de la democràcia, de les 
institucions i dels representants 
legítims del poble. Tots amb 
Carme Forcadell, presidenta del 
Parlament de Catalunya.

Carme dóna suport a la 
presidenta del Parlament

PIERA / LA VEU 

Coincidint amb les vacances 
escolars i de manera prèvia a 
l’inici de l’època d’exàmens, la 
Biblioteca de Piera obrirà una 
aula d’estudi que posarà a dis-
posició de tots els joves de més 
de 16 anys. Aquesta obrirà el 
proper dimarts 27 de desem-
bre i tancarà diumenge dia 15 
de gener, oferint un espai tran-
quil i agradable que comptarà 
amb la presència de monitors 
que pretenen donar suport en 
l’estudi als joves que ho ne-

cessitin. La proposta s’adreça 
als alumnes d’estudis posto-
bligatoris així com també als 
universitaris i a persones que 
estiguin estudiant oposicions.
L’aula obrirà tots els dies de 10 
a 14 hores i de 15.30 a 20.30 
hores. Només romandrà tan-
cada els dies 1 i 6 de gener, 
així com les tardes del 31 de 
desembre i 5 de gener, vigília 
de Reis.
L’Ajuntament ha decidit repe-
tir aquesta iniciativa atès l’èxit 
que va tenir l’any passat en 
aquestes mateixes dates. 

Obre l’aula d’estudi
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CAPELLADES / LA VEU 

A quest diumenge s’ha 
celebrat l’últim con-
cert del Festival d’Or-

gue a l’Església de Santa Maria 
de Capellades, a càrrec de Da-
niel Parache, qui va interpre-
tar obres de Johann Pachelbel, 
Domenico Zipoli, César Fran-
ck i P. Robert de la Riba. 
Un dels moments més espe-
rats del recital va ser l’estrena 
absoluta de l’obra “Capestam-
pes” del compositor capelladí 
F. Xavier Cassanyes, estruc-
turada en 4 parts, que l’autor 
va anar explicant als prop de 
150 assistents. La partitura de 
l’obra inèdita va ser entregada 
pel mateix compositor al regi-
dor de Cultura, Àngel Soteras, 
i es guardarà a l’arxiu històric 
de l’Ajuntament de Capella-
des. 
La recaptació d’aquest últim 
concert del festival s’ha desti-
nat íntegrament a la Marató 
de TV3.
Al final del concert, el regidor 
Àngel Soteras va agrair a to-
tes les persones i entitats que 
hi han col·laborat, a la família 
Freixes Vivó per la donació de 
l’orgue i va acabar amb una 
valoració d’aquest primer 
Festival d’Orgue de Capella-
des , on va destacar com “ens 
vam plantejar des de bon co-
mençament el Festival d’Or-
gue com una aventura, com 
una descoberta. Ens havia de 
servir en primer lloc als cape-
lladins per a descobrir un nou 

instrument, noves músiques, 
noves possibilitats artístiques 
a les quals fins ara difícilment 
hi teníem accés. 
I teníem clar que ho volíem 
fer diversificant al màxim la 
programació, no centrant-nos 
en un període o tipus de mú-
sica molt determinat sinó 
fent-ho el més variat possible, 
amb música barroca i con-
temporània, amb orgue sol i 
en formacions diverses, amb 
intèrprets consolidats i corals 
de prestigi més que reconegut 
com la Cantiga i amb joves ta-
lentosos, amb obres famoses 
i amb composicions inèdites. 
Es tractava de donar l’oportu-
nitat a tothom de descobrir el 
“seu” orgue.
En aquesta línia, estem espe-
cialment satisfets d’haver dis-
senyat una activitat consistent 
en una visita comentada, amb 
possibilitat de tocar l’instru-

S’ha acabat el Festival d’Orgue 
de Capellades

ment, adreçada a tots els cen-
tres educatius de Capellades, 
que ha resultat tot un èxit.
D’altra banda, volíem també 
que servís perquè ens “desco-
brissin” a nosaltres. Buscàvem 
que fos una oferta prou dife-
rent i alhora amb prou quali-
tat com per atreure públic que 
es desplaça amb normalitat 
per assistir a concerts. Volíem 
transformar un esdeveniment 
cultural en un reclam turístic 
més, en una ocasió més de 
conèixer o de tornar a Cape-
llades per a la gent de fora.
En una primera valoració que 
vam fer amb el diputat de Cul-
tura Juanjo Puigcorbé, vam 
coincidir que aquesta primera 
edició estava resultant un èxit, 
amb nombrosa assistència de 
públic en totes les sessions, i 
que estàvem conseguint situ-
ar Capellades en el mapa dels 
amants de la música” .

CAPELLADES / LA VEU 

E l diputat d’Educació 
de la Diputació de 
Barcelona Rafael Ho-

met, ha estat a Capellades en 
una reunió de treball amb 
la regidora de l’Àrea, Susa-
na Moreno, i l’Alcalde, Aleix 
Auber.
En aquesta trobada s’ha fet 
un resum de diferents projec-
tes que s’estan desenvolupant 
des d’Educació. Per exemple, 
s’ha presentat la nova inicia-
tiva de l’assignatura de Servei 
Comunitari que  s’ha tre-
ballat conjuntament des de 
l’administració la comunitat 

educativa. Homet ho ha va-
lorat molt positivament i ha 
ofert el suport tècnic de la 
Diputació per complementar 
la proposta. Altres aspectes 
destacats en aquesta reunió 
fan referència al Pla Educatiu 
d’Entorn. La regidora d’Edu-
cació, Susana Moreno, ha ex-
plicat al diputat com aquest 
projecte altament consolidat 
a Capellades ara mateix està 
en una nova fase de revisió, 
amb l’objectiu d’aconseguir 
que sigui encara més trans-
versal i arribi a convertir-se 
en un Pla Educatiu de Ciutat.
En aquest sentit el diputat i 
els regidors van exposar el 

projecte La Maleta de les Fa-
mílies, previst per l’alumnat 
en educació secundària, amb 
l’objectiu d’orientar les famí-
lies en el procés d’acompa-
nyaments dels seus fills i filles 
en la tria de l’itinerari edu-
catiu i professional. Aquest 
és un projectes que s’im-
plementarà paulatinament. 
Així, aquest any és previst 
que s’iniciï amb unes xerra-
des obertes “Orienta’t en fa-
mília”, però progressivament 
s’anirà ampliant amb tallers 
d’orientació, en tutories indi-
vidualitzades i amb recursos 
materials a través de tríptics 
i audiovisuals.

Visita del diputat d’Educació, Rafael 
Homet a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte s’ha 
inaugurat el Mercat 
d’Art de Capellades a 

la Sala Municipal de les Voltes 
de Casa Bas. L’estrena ha estat 
un èxit, tant de visitants com 
de vendes, ja que es calcula 
que més d’un centenar de per-
sones han pogut gaudir dels 
quadres exposats i s’ha venut 
més d’una vintena d’obres. 
La iniciativa encaixa perfec-
tament en els objectius de la 
regidoria de Cultura, tal com 
va declarar Àngel Soteras, en 
la inauguració: “Ampliem 
l’oferta cultural capelladina, 
la possibilitat d’accedir a l’art 

en formes molt variades i fem 
possible alhora la projecció de 
diversos artistes capelladins, 
donem una via de sortida 
més al talent dels nostres cre-
adors”.
El Mercat d’Art de Capella-
des serà obert fins el dia 5 de 
gener del 2017, amb obres de 
Dolors Escala, Francesc Aloy, 
Joan Calveras, Lourdes Bus-
quets, Marceline Van Lomme-
ren i Toni Chia.
El dia 31 de desembre s’obri-
rà de 12 a 14; el 23 i 30 de 
desembre i 2, 3, 4 de gener de 
18 a 20.30;  i els dies 17,18,24 
de desembre i el 5 de gener 
de 12 a 14 i a la tarda de 18 a 
20.30 hores.

El Mercat d’Art està en 
ple funcionament

CAPELLADES / LA VEU 

E l dia 28 de desembre 
el Saló de la Infància 
obre les seves portes. 

Organitzat per l’Ajuntament 
de Capellades i Capellades 
Comerç, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona, 
el Saló es realitzarà com cada 
any al Poliesportiu de Cape-
llades.
Les activitats que s’ofereixen 
són variades i moltes estan 
estretament relacionades 
amb les diverses entitats de la 
vila que hi col·laboren. 
Així, es podrà visitar l’ambu-
lància del TSC, el camió dels 
bombers i els Gegants de Ca-
pellades, on els més petits po-
dran investigar i conèixer-ho 
per primera vegada.  També 
hi haurà manualitats com  
“Fem la mascota del Saló 2017 
amb el Taller”; cuina amb “A 
la cuineta del Saló”, on apren-

dran a fer-se el seu “superes-
morzar”; activitats de lectura 
amb el “Contacontes a la bi-
blioteca del Saló”, on Marcel 
Riba explicarà diferents con-
tes als més menuts. Altres ac-
tivitats previstes permetran 
familiaritzar-se amb els ani-
mals a “Passejada amb Ponis” 
o “Vine a fer Poni Games” als 
exteriors del Poliesportiu. Es  
gaudirà de la màgia i la piro-
tècnia amb el “Mag Aizpi” i 
es podrà gaudir amb la visita 
dels patges i l’espectacle dels 
Dimonis de Capellades. 
El Saló de la Infància es po-
drà visitar fins el dimarts 3 
de gener. El cost de l’entrada 
serà de 3 euros per visitant 
i d’1 euro per acompanyant, 
però amb la compra de 20 
euros a qualsevol dels esta-
bliments de Capellades Co-
merç tindràs una entrada de 
mig dia per gaudir el Saló de 
la Infància. 

Tot a punt per a una 
nova edició del Saló de 
la Infància 
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VECIANA / LA VEU 

T al i com estava previst el 
passat diumenge 18 de 
desembre el Cor Trin-

vant va omplir de música l’es-
glésia de Sant Pere del Vim amb 
un magnífic Concert de Nadal.
Després de la benvinguda a 
l’acte per part de l’alcalde de 
Veciana, Jordi Servitje, el pú-
blic assistent va gaudir amb 
la magistral interpretació de 
temes tant escaients com les 
nadales “Dadme Albricias“ o 
“Les dolces festes” i  peces tant 
conegudes com “Greensleeves” 
o  “Més Lluny” de Lluis Llach. 
Els cants es van enllaçar amb la 
lectura de diversos texts d’entre 
els quals va destacar el pròleg 
original de l’obra “Els Pastorets 
i l’Adveniment de l’Infant Je-
sús” de Josep Ma Folch i Torres 
coincidint amb el centenari de 
la seva publicació.  A la sortida 
de l’església els assistents van ser 
obsequiats amb el típic caldo de 
Nadal que va anar molt bé per 
combatre les baixes temperatu-
res del matí.
Seguint amb l’agenda nadalen-
ca el proper dissabte 24 de de-

sembre tindrà lloc la tradicional 
Missa del Gall a l’església de 
Santa Maria de Veciana. L’acte, 
que començarà a les 22 hores, 
estarà oficiat per mossèn An-
toni Monclús i acompanyat per 
les veus dels cantaires de Vecia-
na que tancaran la nit amb una 
cantada de nadales d’arreu del 
món.
Dos dies més tard, el dia de 
Sant Esteve, arribarà un dels 
moments més esperats per la 
mainada amb la visita del Pat-
ge Faruk que vindrà a recollir 
les seves cartes per entregar-les 
als Reis Mags d’Orient que re-
correran els nuclis i masies del 
municipi durant la tarda i nit 
del proper dia 5 de gener. L’acte, 
que  tindrà lloc al local social de 
Santa Maria del Camí, comen-
çarà a les 12 del migdia.

Veciana continua amb 
els actes de Nadal

CALAF / LA VEU 

E l dimarts 27 de desem-
bre s’estrena una nova 
edició del Parc de Na-

dal, ‘L’Iglú’ que, enguany, 
comptarà amb nous tallers i 
activitats pensades per a tots 
els gustos. El parc, que es farà 
a la Sala d’actes municipal, 
estarà obert del 27 de desem-
bre al 31 de desembre i del 2 
al 4 de gener, de les 16.00 a les 
20.30 hores. Hi haurà activi-
tats diferents gairebé tots els 
dies així com un taller o es-
pectacle diari que anirà vari-
ant cada dia.
Cada dia que obri el parc els 
infants podran trobar una 
zona de ludoteca, una atrac-
ció inflable, una pista de 
paintball, una zona on po-
dran jugar a la Wii Sports, 
una zona de tallers, una de 
manualitats nadalenques i 
una altra de pinta cares.
A més de les activitats perma-
nents, el dimarts 27 de desem-
bre hi haurà bubble football, 
unes pilotes de plàstic gegant 
on els infants s’hi posen dins 
i juguen a futbol rebotant en-
tre ells. També hi haurà cotxes 

teledirigits i, per finalitzar la 
jornada, ‘Màgic Arnau’, una 
espectacle de màgia que agra-
darà a tots els públics.
L’endemà dimecres, a més 
del divertit bubble football, 
hi haurà cotxes teledirigits i 
el taller diari estarà dedicat al 
moviment amb pintura, una 
sessió on els infants ballaran 
a l’hora que pinten i creen. El 
taller del dia 29 estarà dedicat 
a les ombres xineses mentre 
que el del divendres 30 serà 
de biodanses. El darrer dia de 
l’any els infants podran parti-
cipar en el taller de ioga, així 
que es podran divertir a la ve-

gada que es relaxen.
Passat Cap d’Any, ‘L’Iglú’ de 
Calaf reprendrà l’activitat el 
dilluns, 2 de gener, amb un 
taller d’educació emocional 
on a través de jocs els infants 
aprendran a gestionar mi-
llor les seves emocions. Per 
al dimarts s’ha programat un 
taller de teles acrobàtiques, 
on els nens i nenes podran 
conèixer i explorar aquesta 
disciplina del circ. A més, po-
dran gaudir de l’espectacle ‘El 
Vigilant d’Estels’. I per cloure 
el parc, el dimecres 4 de gener, 
el clown JAM representarà el 
seu nou espectacle ‘Minute’.

Torna ‘L’Iglú’ de Calaf amb nous tallers i espectacles
El preu de l’entrada és de 3 eu-
ros per als infants d’1 a 3 anys 
i de 5 euros per als de 4 a 14 
anys. Qui vulgui podrà com-
prar l’abonament que, segons 
les edats, tindran un cost de 
18 i 30 euros. Cal recordar 
que per les famílies monopa-
rentals o nombroses hi haurà 
un 40% de descompte tant en 
el preu de l’entrada individu-
al com per a l’abonament. 
 
Un parc de Nadal per a joves
Del 21 al 29 de desembre es 
durà a terme el ‘Crotiparc de 
Nadal’, un nou parc de Na-
dal per a joves a partir de 1r 
d’ESO. L’organitza la Casa 
d’Oficis de l’Ajuntament de 
Calaf amb una majora d’ac-
tivitats gratuïtes i d’entrada 
lliure.
Les propostes seran dinàmi-
ques i per a tots els gustos. 
Com a tret de sortida, el di-
mecres 21 de desembre a les 
19.00 hores, se celebrarà una 
festa amb DJ’s a la Sala d’ac-
tes municipal. El dijous 22, a 
les 17.00 hores, està planifi-
cada una cursa d’orientació 
amb punt de sortida a l’IES 
Alexandre de Riquer. Per par-

ticipar en aquesta cursa cal 
adreçar-se al Centre de Re-
cursos de l’Ocupació o bé es-
criure un correu a calafcasa-
doficis@gmail.com. Aquesta 
activitat és gratuïta, però les 
places són limitades.
D’altra banda, el divendres 
23, a les 17.00, a l’IES Ale-
xandre de Riquer hi haurà ta-
llers i jocs gegants i un Room 
scape, un joc d’estratègia en 
grups molt divertit.
El dimarts 27, a les 9.00 hores, 
es farà a Copons una partida 
de Paintball per a majors de 
16 anys. Per inscriure-s’hi, 
també cal anar al Centre de 
Recursos de l’Ocupació i lliu-
rar una còpia de la targeta sa-
nitària. El preu és de 20 euros 
i les places són limitades.
El mateix dimarts,  a les 17.30 
hores, es durà a terme un 
taller de grafitti a la Piscina 
municipal de Calaf.
El dimecres 28 s’imparti-
rà un taller de hip hop a les 
17.00 hores a l’IES Alexandre 
de Riquer. En cas de no po-
der-hi assistir o voler repetir, 
es farà, també, l’endemà i a la 
mateixa hora una altra sessió 
d’aquest taller de ball.

CALAF / LA VEU 

E n la Junta de Govern 
celebrada el passat di-
lluns, 12 de desembre, 

es va aprovar la concessió dels 
ajuts econòmics corresponents 
a les beques que l’Ajuntament 
de Calaf atorga per facilitar la 
pràctica esportiva d’infants i 
adolescents. L’objectiu és ga-
rantir la igualtat d’oportuni-
tats en l’accés a l’esport de nens 
i joves. En total s’han pogut 
becar 65 sol·licitants amb una 
ajuda que representa el 60% 
del cost de l’activitat.
L’import destinat a aquests 
ajuts ascendeix als 6.249 euros, 
un 8,7% més que fa un any. 
El seu cost està finançat per la 
Diputació de Barcelona, que 
aporta 4.000 euros, mentre que 
l’Ajuntament de Calaf hi desti-
na 2.249 euros. 
El programa de beques ‘Es-
port per a tothom’ ha registrat 
un nou augment de sol·lici-
tuds respecte a edicions an-
teriors. En concret, se n’han 
sol·licitat i atorgat 20 més que 
l’any 2015, quan van ser 45 els 
infants i joves becats. 

Les beques s’adrecen a infants i 
adolescents d’entre 3 i 17 anys, 
que estiguin empadronats a 
Calaf, i que es trobin en una 
especial situació familiar amb 
necessitats socials i/o econò-
miques. 
Les activitats que han estat ob-
jecte de subvenció són la pràc-
tica del futbol sala a través de 
l’EFSAS, el futbol amb la Unió 
Esportiva Calaf, el bàsquet 
amb el Club Bàsquet Calaf i les 
activitats que es realitzen a tra-
vés de l’AMPA de l’Escola Alta 
Segarra. De fet, les beques es 
bonifiquen a través de la sub-
venció que el consistori atorga 
a cada una d’aquestes entitats 
per cobrir part de la despesa 
de les activitats dels infants 
sol·licitants.  

Modificació del POUM al Bar-
ri Nou
En aquesta Junta de Govern 
també es va aprovar inicial-
ment una modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanístic 
del Municipi (POUM). Aquest 
canvi, que caldrà que sigui 
aprovat per unanimitat pel ple 
municipal, vol corregir una 

disfunció amb la que es troben 
diferents habitatges del Barri 
Nou. Segons l’actual POUM, 
només es permeten cases uni-
familiars, però en canvi n’hi ha 
de plurifamiliars. Això com-
porta que la majoria d’habitat-
ges bifamiliars no disposin de 
la divisió horitzontal dels seus 
edificis. 
Una altra de les qüestions apro-
vades en aquesta junta va ser 
la memòria valorada per a una 
nova fase de reparació del Camí 
dels Prats de Rei, conegut com 
a Camí del Rentador. Durant 
aquest 2016 ja s’han fet millores 
en aquest vial i, per al proper 
any, es preveu una nova actu-
ació que ascendeix a 70.892,90 
euros (IVA inclòs) i que en més 
del 50% estarà subvencionada 
per la Diputació de Barcelona. 
En aquesta nova actuació es 
millorarà el drenatge, es repara-
rà i reforçarà el ferm, es farà una 
desbrossada i neteja de cunetes 
i vorals, es millorarà la senyalit-
zació i s’adequaran els accessos 
laterals a les finques.
La Junta de Govern Local va 
aprovar altres qüestions més 
tècniques. 

Les beques esportives de Calaf per a 
infants i joves s’incrementen un 8,7%
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2x1 
Els subscriptors de                   presentant el carnet, o els lectors 
presentant aquesta butlleta retallada, gaudiran d’un 2x1 en entra-
des a les funcions dels Pastorets de Calaf. Cal recollir les entrades 
de 12 a 13h el dies de representació o 1 hora abans de la funció. 
(1 promoció vàlida per a cada subscriptor, oferta no acumulable)

LA VEULA VEU

www.pastoretsdecalaf.cat
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L’IHC sentencia al Remscheid alemany i 
posa peu i mig a quarts de final de la CERS

El Remscheid va ser un ninot en mans de l’Igualada. / JOAN GUASCH

HOQUEI / IHC BLOCAT

L ’Igualada HC va gole-
jar sense compasió al 
Remscheid alemany 

(11-1) en partit d’anada de 
vuitens de la CERS i deixa la 
tornada del 14 de gener com 
un viatge que es podria estal-
viar. A l’OK Lliga, dimecres 
jugava el partit de la 14a jor-
nada, l’últim de l’any, amb un 
empat a les Comes davant el 
Manlleu (2-2).
Contundent golejada del con-
junt arlequinat al IGR Remsc-
heid alemany per onze gols a 
un. Els de Ferran López van 
ser superiors al quadre visitant 
i van assetjar la porteria rival 
durant gairebé tot el partit. 
Tot i la derrota, el IGR Remsc-
heid va jugar amb intensitat 
i amb un hoquei força vistós 
i ofensiu, que li va permetre 
trepitjar en diverses ocasions 
l’àrea rival i crear-hi perill.
El Remscheid va tenir la pri-
mera possessió llarga del par-
tit, cosa que va fer intuir que 
el quadre alemany no jugaria a 
blindar la defensa per esperar 
el contraatac. Tot i això, va ser 
l’Igualada qui es va avançar 
amb un gol matiner de Ro-
ger Bars al minut 2, quan el 
dorsal 22 dels arlequinats va 
saber jugar bé un 3 contra 2 
i va perforar la porteria que 
defensava Jonas Langenohl 
amb un xut ras.
Després del primer gol, el par-
tit va tenir un ritme de joc fre-
nètic, amb anades i vingudes 

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  37 14 12 1 1 70 28
2. Club Patí Vic 32 14 10 2 2 56 29
3. Reus Deportiu  30 14 9 3 2 69 42
4. Coinasa Liceo 29 14 9 2 3 61 41
5. Voltregà 26 14 8 2 4 41 29
6. Moritz Vendrell 23 14 7 2 5 49 45
7. Lloret  20 14 6 2 6 29 46
8. Caldes Laser 16 14 3 7 4 36 42
9. ICG Lleida 15 14 4 3 7 28 40
10. Noia Freixenet 14 14 4 2 8 37 41
11. Igualada Calaf  13 14 3 4 7 43 47
12. Citylift Girona  12 14 3 3 8 39 52
13. Enrile Alcoi 12 14 3 3 8 40 56
14. Alcobendas 12 14 3 3 8 40 59
15. Vilafranca  11 14 3 2 9 33 54
16. Manlleu 11 14 2 5 7 29 49

OK Lliga

COPA DEL REI DESCENS
Copa CERS 
Vuitens de final , anada:
Follonica (ITA) - Barcelos (POR) 1-3
Turquel (POR) - Walsum (ALE) 4-0
Saint Omer (FRA) - Trissino (ITA) 4-3
Caldes Recam Laser - Wimmis (SUI) 5-1
Igualada Calaf - Remscheid (ALE) 11-1
Viareggio (ITA) - Ploufragan (FRA) 7-4
Sarzana (ITA) - Monza (ITA) 6-4
Juventude Viana (POR) - Vilafranca  3-1

Jornada 14
Reicomsa Alcobendas-Noia Freixenet 2-5
CP Voltregà - CH Lloret 1-2
Citylift Girona - FC Barcelona Lassa 2-3
Coinasa Liceo HC - Club Patí Vic 2-2
CE Moritz Vendrell - Reus Deportiu  4-5
ICG Software Lleida - CP Vilafranca 5-2
CH Caldes Recam Laser - Enrile Alcoi 2-4
Igualada Calaf Grup HC - Manlleu 2-2

Jornada 15 (7 de gener)
FC Barcelona-Liceo
Vic-Vendrell
Reus D.-ICG Lleida
Vilafranca-Voltregà
Lloret-Caldes
Enrile Alcoi-IGUALADA
Manlleu-Alcobendas
Noia Freixenet-Girona

gairebé constants entre amb-
dues porteries. Els visitants no 
dubtaven en moure els quatre 
homes de homes de la pista 
al camp contrari quan tenien 
l’opció de moure’s amb rapi-
desa i generar perill. L’hoquei 
ofensiu del Remscheid, que 
va obligar a lluir-se en alguna 
ocasió a Elagi Deitg, també va 
deixar en evidència la seva fe-
blesa defensiva. Quan el qua-
dre alemany atacava, deixava 
la seva àrea desprotegida i el 
seu porter pràcticament sol. 
L’Igualada va generar força 
perill mitjançant contraatacs 
quan els visitants perdien la 
pilota en atac.
Les Comes va gaudir d’un bon 
hoquei i d’un Igualada gua-
nyant per la mínima durant 
dotze minuts. Al minut 14, era 
Emanuel Garcia qui ampliava 

diferències amb el 2 a 0, en-
viant un xut ras al fons de la 
porteria des de ben endins de 
l’àrea. I tot i que el Remscheid 
no va renunciar a l’estil de joc 
que havia plantejat per jugar a 
Les Comes, els locals van tro-
bar més facilitats per marcar a 
partir del 2 a 0. 
Sergi Pla va marcar el 3 a 0 poc 
després d’un parell de contra-
atacs del Remscheid que ha-
vien generat perill. El de Vic 
estava completament sol al 
segon pal, una marca que els 
alemanys tenien molt oblida-
da. Nil Garreta va assistir-lo 
de forma magnífica i Sergi Pla, 
atent, va enviar la seva assis-
tència dins de la porteria. Però 
a la següent jugada, el conjunt 
arlequinat va errar defensiva-
ment, cosa que va permetre 
que l’alemany Fabian Selbach 
marqués el 3 a 1 en una bona 
acció individual. Però el gol 
dels alemanys no va canvi-
ar el  guió del partit, que va 
continuar amb domini clar de 
l’Igualada i amb un Remsc-
heid que no volia tancar-se a 
darrere. Abans del descans, Les 
Comes encara va poder veure 
com un xut de Met Molas des 
de la mitja pista feia pujar el 4 
a 1 al marcador.
A la represa, l’Igualada no va 
trigar a fer més ampli el seu 
avantatge al marcador. Al mi-
nut 30, Francesc Bargalló va 
marcar un bon gol, fent pas-
sar la pilota per sobre l’espat-
lla del porter, per l’únic forat 
que hi havia a la porteria. Al 
mateix minut, César ‘Tety’ Vi-
ves va marcar el sisè gol de pe-
nal amb un xut amb potència 
que poca cosa va poder fer-hi 
Jonas Langenohl. Va ser enca-

ra al mateix minut 30, quan 
Daniel Strieder va tenir la 
oportunitat de reduir distàn-
cies amb una falta directa per 
la desena falta de l’Igualada, 
però la pilota va anar fora.
Al minut 33, Dani López va 
aconseguir un doblet amb 
pocs segons de distància, 
aconseguint així el seu pri-
mer gol de la temporada, tant 
a Europa com a la Lliga. Dani 
López, que havia sortit com a 
titular, havia començat sent la 
referència ofensiva de l’Igua-
lada. El seu primer gol va ser 
similar que al de Bargalló al 
30, marcant per sobre l’espat-
lla del porter i el segon, en una 
jugada dins l’àrea, on va poder 
rematar una pilota. Amb el 8 
a 1, el partit es va desfer i el 
ritme de joc va baixar notòri-
ament. Tot i això, encara hi va 
haver temps per tres gols més. 
El primer, al minut 41 d’Ema-
nuel García, que aconseguia 
un doblet. Tety Vives també 
va firmar un doblet al marcar 
de nou al minut 49, i Emanu-
el Garcia, una altra vegada, va 
marcar l’11 a 1 definitiu en 
una jugada enrevessada dins 
de l’àrea que li va permetre 
aconseguir un hat trick. La 
distància encara podria haver 
estat més gran al minut 45, 
quan Nil Garreta va xutar una 
falta directa perquè Lukassen 
va veure la blava, però el rebot 
a anar al pal.
El partit de tornada es jugarà 

el 14 de gener en terres alema-
nyes, tot i que el pas a quarts 
queda bastant encarrilat. Fer-
ran López va assegurar que 
“anirem a Alemanya a com-
petir, perquè som un club am 
prestigi a l’OK Lliga i a Euro-
pa”. 
Igualada Calaf Grup: Elagi 
Deitg, Francesc Bargalló (1), 
Dani López (2), Tety Vives (2) 
i Roger Bars (1) – equip inici-
al – Emanuel Garcia (3), Sergi 
Pla (1), Nil Garreta, Met Mo-
las (1) i Bernat Camps. 
IGR Remscheid: Jonas Lange-
nohl, Yannick Peinke, Yannick 
Lukassen, Alexander Ober, 
Daniel Strieder – equip inicial 
– Max Ritcher, Fabian Selbach 
(1), Joshua Dutt i Lukas Kuhn. 

Empat contra el Manlleu
Dimecres, contra el Manlleu, 
els igualadins van donar la 
volta al marcador i guanyaven 
2-1 a manca de pocs minuts 
pel final, però van veure com 
els d’Osona empataven. La lli-
ga tornarà el 7 de gener, a la 
pista de l’Alcoi.
Igualada Calaf Grup: Elagi 
Deitg, Francesc Bargalló, Met 
Molas, Sergi Pla (1) i Ema-
nuel Garcia (1), equip inicial. 
Roger Bars, Tety Vives, Dani 
López. Nil Garreta i Bernat 
Camps.
Manlleu: G.Folguera, Mangas 
(1), Garu, Anguita i ballart 
(1), equip inicial. Farrés i Prat.
Gols: 0-1 Ballart (m 14.02). 
1-1 Pla (m 14.05), 2-1 Emanu-
el (m 17.45), 2-2 Mangas FD 
(m 24.07). Diumenge, cursa del 

gall dindi a Capellades

ATLETISME/ LA VEU                   

E l proper diumenge 25 
de Desembre, dia de 
Nadal, es durà a terme 

a Capellades una de les proves 
clàssiques de l’atletisme ano-
ienc, amb la celebració de la 
37ª edició de la Cursa del Gall 
Dindi, 27è Memorial Jaume 
Solé Quintana.
La cursa es disputarà a partir 
de les 11 h. del matí, amb sor-
tida davant del Museu Molí 
Paperer, sobre el circuit urbà 
tradicional de 4.600 m.  Les 
inscripcions, gratuïtes a tots 

els atletes, es podran efectuar 
el dia de la cursa, a partir de les 
9,45 h. al Poliesportiu Muni-
cipal. També es poden fer per 
anticipat, a aemdekp.com fins 
avui divendres. Abans de la 
cursa gran, novament es durà 
a terme la cursa de Pre-Ben-
jamins,  Benjamins i Alevins, 
(de 6 a 11 anys), sobre 1.000 
m. de recorregut, amb sortida 
a les 10,45 h.
L’organització és de l’Ajunta-
ment de Capellades, amb la 
col·laboració de l’AEMdeKP, 
CAI, Diputació i Consell Es-
portiu d’Anoia. 
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D iumenge al matí el 
Jorba Solà Sènior 
Masculí de l’Iguala-

da Vòlei Club es va desplaçar 
a la pista del Vòlei Santpedor 
per disputar l’última jorna-
da de la primera fase de la 2a 
divisió catalana. El partit va 
acabar amb un marcador de 
3 sets a 2 (25-20/23-25/23-
25/25-22/15-5), favorable als 
locals. Va ser molt igualat, els 
dos conjunts van cometre er-
rors no forçats durant tot el 
partit, per aquest motiu va 
ser un partit d’un nivell baix. 
Els del Bages es van endur el 
primer i el quart set, l’Igua-
lada Vòlei Club va guanyar el 
segon i el tercer set, en el de-
finitiu tie-break, el Santpedor 
va guanyar-lo amb contun-
dència, amb una sèrie de sacs 
van desestabilitzar la defensa 
dels visitants, que no van po-
der fer res més per aixecar el 
marcador en contra.
Victòria del Alain Afflelou 
Sènior femení IVC a la seva 
visita a Torelló per 2 a 3, con-
solidant així la tercera posició, 
i mirant d’afrontar el any que 
ve mirant amunt. La visita del 
Alain Afflelou Senior femení 
B IVC es salda amb victòria 
per 1 a 3, a casa del AEE ins-
titut Montserrat C, en un par-
tit molt seriós i acomiadant 
el any amb un bon sabor de 
boca.
Pel que fa al Sènior femení 
C, partit amb derrota al fortí 

Cara i creu dels equips 
sènior de l’Igualada Vòlei

El Club Atlètic Igualada, campió del 
Gran Premi Català de Cròs

davant el RMSI Sports, per 0 
a 3, llàstima per les jugadores 
igualadines que fins el tercer 
set no han apretat, i sempre 
han anat a remolc, igualment 
acabem en quarta posició i  
molta il·lusió per el any que 
ve.
El jugadors del XP mixt, han 
lluitat amb els líders i han es-
tat a punt de puntuar perdent 
per 1 a 3 contra els Titans de 
Sant Adrià, molta emoció, ara 
a espera quin grup ens tocarà, 
per la segona fase de cara l’any 
que ve.
El Juvenil femení a la visita 
a la pista del Jaume Balmes 
patia una derrota en un par-
tit molt lluitat. Les rivals amb 
un equip superior i amb mes 
experiència s’ha acabat impo-
sant per 3-0.
El Cadet femení també ha 
jugat amb molt de criteri i 
actitud, l’equip igualadí han 
mostrat un gran nivell, però 
les jugadores del Jaume Bal-
mes s’han imposat per 0-3. El 
Juvenil masculí, perdia al fortí 
davant la Palma de Cervelló 
per 0-3, on un partit ha anat 
incrementant de intensitat per 
part dels igualadins, però a ve-
gades els errors propis o pre-
cipitacions lastra el equip que 
en actitud i lluita ni ha fallat, a 
seguir entrenant cara del any 
que be.
Pel que fa a les Alevins mixt, 
nova victorià per 3 a 0, segueix 
sense conèixer la derrota, aco-
miadant així l’any com a líder 
destacat de la categoria. 
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E ls 31 atletes del Club At-
lètic Igualada que par-
ticiparen  diumenge al 

matí en el 38è Cros Ciutat de 
Vic - Trofeu Pere Casacuberta,  
protagonitzaren una excel·lent 
actuació davant d’una conside-
rable participació d’atletes ca-
talans. Era la 6a i darrera prova 
puntuable per al G.P. Català de 
Cros de la FCA, en Cadet, Juve-
nil i Junior. El CAI Petromira-
lles es proclama guanyador del 
G.P. Català de Cros Cadet, Ju-
venil i Junior, i diversos atletes 
del club participaran al pres-
tigiós Cros Internacional Me-
morial Juan Muguerza d’Elgòi-
bar, el proper mes de gener.
Abdessamad Oukhelfen era 
el guanyador en categoria ab-
soluta amb  18’18”, entrant 7è 
Junior Guillem Carner amb 
19’14”, 16è Junior Raúl López 
amb 20’22” i 26è Junior Alex 
Jiménez amb 23’30”, sobre 
5.550 m.  
Paula Blasco s’imposava en Ju-
venils amb un temps  de 12’03”, 
seguida de Marina Suria, 2a 
amb 12’10”, Carlota Cerón  8a 
amb 12’49”, Mar Belenguer 11a 
amb 12’55”, i Jana Roca 13a 
amb 13’17”, sobre un recorre-
gut de 3.100 m. 
En categoria Júnior Marta Lla-
gostera era 5a, completant un 
recorregut de 4.500 m.
Abdelhakim Hamid era 6è en   
Promesa amb un temps de 
19’44” per cobrir els 8.500 m. 
de  recorregut, entrant 8è José 
Daniel Morales amb 19’46”, i 
10è Rafael Hompanera amb 
20’37” sobre 5.550 m. de cur-
sa. Jordi Fernández entrava 
12è Sènior amb 20’10” i José A. 
Fernández 22è Sr. amb 21’52”. 
Sergi Santamaría era 14è en 

Les infantils del CAI, a Vic.

categoria Juvenil amb 16’55”, 
sobre un circuit de 4.500 m.
Pel que fa a les categories de 
promoció, els del Petromira-
lles/ Dental Igualada brillaren 
també en totes les curses. Així 
Carla Bisbal era la guanyado-
ra de la categoria Infantil amb 
5’38”, entrant Judit Navarro 7a 
amb 6’11”, Martina Segura 12a 
amb 6’35” i Naiara Zunino 15a 
amb 6’40”,  sobre un recorregut 
de 1.600 m. 
Joel Roca era 3r. en Alevins, 
amb 7’10”, entrant 4t. Oriol 
Alonso amb 7’15”, sobre un 
circuit de 1.850 m. Martina 
Zunino era 3a en Alevines amb 
4’51”, entrant 17a Ares Gimé-
nez amb 6’17”, sobre 1.250 m. 
Pel que fa als Infantils Nil Ca-
bello era 9è amb 9’52”, i Joel 
Giménez 11è amb 10’54”, sobre 
2.500 m. 
En categoria Cadet Laia Pla-
nas era 14a  amb  7’47”, Berta 
López 17a amb 7’59”, Carla 
Alemany 18a amb 8’01”, Júlia 
Solé 20a amb 8’12”, i Mariona 
Rodriguez 27a amb 8’57”, so-
bre un recorregut  de 2.050 m.

Controls de pista coberta 
i proves combinades
Els atletes del CAI Eduard 
Guzmán i David Muñoz,  van 
participar dissabte i diumenge, 

a Gavà, en el Control de Proves 
Combinades per Pista Cobera.
Guzmán era 2n. en l’Hexatló 
Cadet masc. amb 3.093  punts, 
amb els següents parcials en les 
6 proves:  60 m.ll:  7”79/ llar-
gada: 5,67 m. / pes: 11,92 m. / 
alçada: 1,51 m./ 60 m.tanques: 
10”06 i 1.000 m.ll.: 3’26”61, so-
bresortint el 1r lloc en llargada 
com a posició individual més 
rellevant.
Muñoz era 3r en l’Hexatló Ca-
det masc. amb 2.911 punts, i 
els següents registres en les 6 
proves: 60 m.ll:  8”13 / llargada: 
4,82 m. / pes: 9,72 m. / alçada: 
1,45 m./ 60 m.tanques: 10”11  
i 1.000 m.ll.: 2’56”53, sobre-
sortint el 1r lloc en 1.000 m. ll. 
com a posició individual més 
rellevant.
Pel que fa a les actuacions dels 
atletes del CAI en els Controls 
de Pista Coberta de Sabadell,  
dissabte, Avril Duràn partici-
pava en els 300 m.ll. Cadet fem. 
amb 49”69, Pol Sanz participa-
va en els 400 m.ll. Juvenil amb 
55”28, i Axl Francia assolia un 
registre de 4’44”58 en els 1.500 
m.ll. Juvenil.
Jordi Castarlenas participava 
en el Control absolut del diu-
menge, assolint uns registres 
de  7”75 en 60 m.ll., i de 55”71 
en els 400 m.ll.

S'ofereix despatx a Igualada per 
a professional educatiu/sanitari, 
amb tots els serveis inclosos. 

Molt cèntric. Tel: 938052995
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E l CF Igualada acaba 
l’any molt diferent de 
com va iniciar la tem-

porada al grup segon de la 1a 
Catalana. L’arribada de Dani 
Gimeno a la banqueta ha re-
sultat genial, fins al punt que 
l’equip porta sis partits con-
secutius sense perdre. El dar-
rer, dimecres al vespre, quan 
va guanyar a Sitges davant la 
Suburense (0-1) en partit que 
es va suspendre per la pluja en 
el seu dia. Diumenge, guanya-

El CF Igualada suma sis partits consecutius 
sense perdre i surt de la zona de descens

FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

E l darrer partit de l’any 
2016, sí que passarà 
a la història de l’U.D. 

Montserrat. La remuntada més 

Els igualadins han canviat com un mitjó en les darreres cinc setmanes. Foto: Joan Guasch.

   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet 40 13 1 1 48 17
2 Unif. Bellvitge 34 10 4 1 25 6
3 Sant Joan D. 26 7 5 3 38 24
4 Junior 24 7 3 5 22 20
5 Espluguenc 24 7 3 5 27 26
6 Montserrat 23 6 5 4 25 23
7 Ce Olímpic 22 5 7 3 26 21
8 Sant Just At. 22 7 1 7 38 37
9 Marianao Poblet 21 6 3 6 21 21
10 Vilafranca At. 21 6 3 6 18 22
11 Fontsanta 18 4 6 5 28 25
12 Martorell 17 5 2 8 24 29
13 San Mauro 17 5 2 8 21 30
14 Delta Prat  16 4 4 7 24 33
15 Moja 15 4 3 8 24 40
16 Gornal 13 2 7 6 22 33
17 Cooperativa 10 1 7 7 21 29
18 Dinamic Batlló 7 1 4 10 18 34

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 15
Cooperativa 1 - 2 Marianao Poblet
Montserrat  3 - 2 Espluguenc 
Fontsanta 4 - 2 Moja 
Delta Prat 5 - 1 San Mauro 
Martorell 1 - 2 Vilafranca At.
Gornal 1 - 1 Junior
Unif. Bellvitge 2 - 0 Dinamic Batlló
Sant Joan D. 5 - 4 Sant Just At.
Can Vidalet 3 - 2 Olímpic 

Jornada 16 (8 de gener)
Cooperativa - Dinamic Batlló
At. Sant Just - U. Bellvitge
Espluguenc - St. Joan D.
Vilafranca At. - MONTSERRAT
Júnior - Martorell
Moja - Gornal
SAN MAURO - Fontsanta
Olímpic Fatjó - Atl. Prat
Marianao P. - Can Vidalet

   PT. g e p gf gc
1 Begues 38 12 2 1 38 15
2 Joventut Rib. 31 9 4 1 37 18
3 Sitges 30 9 3 3 29 18
4 La Munia 29 9 2 4 30 19
5 Anoia 27 9 0 6 30 27
6 Cubelles 24 7 3 5 31 19
7 Piera 24 7 3 5 28 21
8 Òdena 24 7 3 4 26 22
9 Suburense B 19 5 4 5 23 28
10 Sant Pere M. 17 5 2 8 25 30
11 Calaf 17 5 2 7 27 34
12 Martinenca  17 5 2 8 20 28
13 Hortonenc  16 4 4 7 38 35
14 Riudebitlles 15 4 3 8 16 23
15 Olivella  15 4 3 8 20 32
16 Carme 12 2 6 7 25 39
17 Hostalets 10 2 4 9 20 38
18 Sant Cugat S. 8 2 2 11 27 44

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 15
Olivella 3 - 4 Òdena
Sant Pere M. 2 - 0 Piera
Martinenca 2 - 1 Sitges
Hortonenc 0 - 2 Begues
Riudebitlles 2 - 0 Carme
Anoia 1 - 2 Cubelles
La Munia 4 - 1 Sant Cugat S.
Suburense B 1 - 0 Hostalets 
Joventut Rib. 3 - 1 Calaf

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 32 9 5 1 33 14
2 San Cristòbal 30 9 3 3 24 14
3 Efac Almacelles 28 8 4 3 28 14
4 Santboià 28 8 4 3 30 17
5 Viladecans 24 7 3 5 17 12
6 Reus B 23 5 8 2 28 22
7 Lleida B 23 6 5 4 23 21
8 Vilanova Geltrú 23 7 2 6 25 30
9 St. Ildefons 22 6 4 5 27 22
10 Vista Alegre 21 6 3 6 23 19
11 Vilaseca 21 6 3 6 25 25
12 Alpicat 21 6 3 6 25 29
13 Rapitenca 20 5 5 5 24 25
14 Igualada 18 5 3 7 27 28
15 Suburense 14 3 5 7 19 24
16 Rubí 11 2 5 8 18 26
17 Jesus y Maria 9 2 3 10 15 41
18 Morell 2 0 2 13 7 35

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 15 
Alpicat 3 - 2 Vilaseca
Morell 3 - 5 Igualada
Sant Ildefons 0 - 2 Lleida B
San Cristòbal 2 - 0 Vilanova Geltrú
Vista Alegre 2 - 2 Reus B
Santboià 6 - 1 Jesus y Maria
Balaguer 2 - 2 Efac Almacelles
Viladecans 2 - 0 Rubí
Suburense 1 - 1 Rapitenca

Jornada 16 (8 de gener)
Viladecans - Jesús Maria
Vilanova G. - Santboià
Almacelles - San Cristóbal
Lleida B - Balaguer
Reus B - St. Ildefons
IGUALADA - Vista Alegre
Vilaseca - Morell
Rapitenca - Alpicat
Rubí - Suburense

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 16 (8 de gener)
ANOIA - Begues
Sitges - Hortonenc
St. Cugat S. - Martinenca
PIERA - La Múnia
ÒDENA - St. Pere M.
CARME - Olivella
CALAF- Riudebitlles
HOSTALETS - Ribetana
Cubelles - Suburense B

va al camp del cuer Morell per 
3-5 i ja ha sortit de la zona de 
descens.
A la primera meitat, els igua-
ladins van sentenciar l’en-
frontament, gràcies a Bernat, 
Pasquina per partida doble i 
Latre, que deixaven un 0-4 al 
marcador al descans del partit. 
A l’inici de la segona part, Da 
Silva va posar emoció al partit 
amb dues dianes consecutives. 
Els visitants, però, van esvair 
qualsevol esperança morellen-
ca al minut 81, quan Vidal va 
fer el 2-5. De res va servir el 

darrer gol del local Luis Garcia 
al minut 86, que va significar 
el definitiu 3-5.
Amb aquest resultat, el CF 
Igualada suma ja 5 jornades 
sense conèixer la derrota amb 
tres victòries i dos empats. La 
propera jornada, el 8 de gener, 
rebrà a casa el Vista Alegre. 
Queden dues jornades per a 
l’acabament de la primera vol-
ta del campionat.
CD Morell: Carlos, Puig, Òs-
car, Salmerón, Anderson, Ar-
nau, Somé, Aguirre, Da Silva 
(Acosta, 84’), Cañas (Rojas, 

estranya que un recorda. A la 
mitja hora el marcador reflec-
tia un 0 a 2, que en condicions 
“normals” podia haver estat un 
5 o 6 a 2 amb tota tranquil·litat. 
Però el futbol per això desperta 
tantes passions, els de Esplu-
gues de Llobregat amb dues 
vegades que van arribar a la 
porteria local, van ser efectius 
al 100 x 100, en canvi els igua-
ladins varen arribar en infinitat 
de vegades i res, entre el porter 
visitant, també juga, i la man-
ca d’encert, fins en el minut 44 
amb un gol de Gerard, no reta-
llaren els gols de Paredes i Ar-
mand, minuts 5 i 31. Ara, això 
ja no és novetat, a la segona, 
per “sucar pa”, quin festival, si 
a la primera no va sortir casi 
res, a la segona, tot, be, patint i 
pencant com saben. Gerard als 
59, empatava el matx, faltava 
el millor, la victòria després de 
derrota i tres empats, a fe que 
aquesta vegada no varen fallar. 
Ariza a falta de quinze minuts 
pel final donava els tres punts a 

un equip, cos tècnic, directius i 
a una afició que va gaudir del 
seus com mai. Ara ve Nadal i a 
descansar una miqueta i gau-
dir amb límits, han fet mèrits 
per gaudir de les festes. Bones 
Festes a tothom, a tot l’esport 
d’Igualada i comarca, i que el 
2017, puguem tenir allò que 
cadascú es busqui.
 U.D. Montserrat; Joan, Mari-
mon, Xavi, Muñoz (David Va-
lle), Rachid (Richard), Adrian 

El Montserrat acaba l’any amb victòria

66’), Luis García
CF Igualada: Orozco, Martí 
(Gonzalo, 58’), Cano (Geor-
gy, 58’), Bernat, Casas, Mora-
gas (Sergi, 84’), Vidal, Pasqui-
na, Latre (Piqué, 79’), Güell, 
Just (Isi, 51’)
Gols:
0-1 / Bernat (12’)
0-2 / Pasquina (19’)
0-3 / Pasquina (34’)
0-4 / Latre (37’)
1-4 / Da Silva (51’)
2-4 / Da Silva (53’)
2-5 / Vidal (81’)
3-5 / Luis García (86’).

(Ariza), Tutusaus (Pallares), El 
Gharrass, Gerard, Àlex i Perea 
(Borja).
F.A. Espluguenc; Carlos, Paco, 
Joel, Gabino (Molina), 
Marmol (Garrido), Tete, 
Chiqui, Armand (Edgar), 
Paredes, Fermo i Franco.
Àrbitre. Sr. German Rodri-
guez Roig. Assistents. Srs. 
Daniel Ligero i Antonio Ra-
mirez.  Delegació. (Vallès 
Occidental).

Jornada 14 (8 de gener)
Vallbona-Ateneu
Torre Cl.-Fàtima
Cabrera-San Mauro B
La Llacuna-Pobla Cl.
Masquefa-Jorba
Montserrat B-Rebrot
Montbui-La Paz
Capellades-Tous

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 34 11 1 1 38 9
2 La Pobla Cl. 30 9 3 1 43 11
3 Capellades  29 9 2 2 45 14
4 Tous  28 8 4 1 39 12
5 Ateneu Ig. 22 6 4 3 44 20
6 Montserrat B 22 7 1 5 22 17
7 Fatima  22 7 1 5 28 27
8 La Torre Cl. 18 5 3 5 23 21
9 La Llacuna  17 3 8 2 26 30
10 Cabrera 15 4 3 6 29 39
11 La Paz  14 4 2 7 22 40
12 Montbui 11 3 2 8 19 32
13 Rebrot  10 2 4 7 24 41
14 Jorba  8 2 2 9 22 42
15 Masquefa 6 1 3 9 15 56
16 Vallbona 3 0 3 10 12 40

Jornada 13
San Mauro B 2 - 1 La Torre Cl.
Rebrot  3 - 3 Masquefa
Tous  2 - 0 Montbui
Vallbona 3 - 4 Capellades
La Paz  0 - 2 Montserrat B
Jorba  1 - 3 La Llacuna 
Fatima 1 - 1 Ateneu Ig.
La Pobla Cl. 10 - 0 Cabrera 
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L’equip, de festa després d’un merescut i alegre Sopar de Nadal. 



Els Jocs Escolars sumen 500€ a la Marató de TV3
REDACCIÓ / CE ANOIA

La jornada dels JEEA va 
recollir 500 euros que 
s’han ingressat a La 

Marató de TV3, aquest any 
recolzant els ictus i les lesions 
medul·lars i cerebrals traumà-
tiques. Agraïm a tots els col·la-
boradors i voluntaris d’aques-
ta jornada per fer possible 
aquesta xifra, algu inferior a la 
de l’any anterior. La valoració 
que es fa des del Consell Es-
portiu de l’Anoia és d’èxit, ja 
que la pluja va obligar a ajor-
nar pràcticament la meitat de 
partits i, tot i així, es va assolir 
una xifra important.
També volem agrair les dona-
cions dels diferents centres i 
entitats participants als JEEA: 
Acadèmia Igualada, Ateneu, 
CB Igualada, CB Masquefa, 
Club Handbol Igualada, Es-
colàpies, Emili Vallès, Escola 
Anoia, Escola Pia, Garcia Fos-
sas, Garcia Lorca, Jesús Ma-
ria, Joan Maragall, Maristes, 
Marquès de la Pobla, Mestral, 
Monalco, Mowgli i Ramon 
Castelltort. Els equips d’altres 
comarques que van jugar en 

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MOWGLI “4” 2 2 0 0 22 10 6 8
2 R.CASTELLTORT 2 2 0 0 21 10 6 8
3 GARCIA LORCA 2 2 0 0 20 12 6 8
4 ESCOLÀPIES 3-4 2 1 1 0 20 12 5 8
5 DOLORS M. TAR. 2 1 0 1 16 15 4 8
6 ATENEU 2 1 0 1 15 17 4 8
7 MARISTES 2 1 0 1 18 14 4 14
8 MONALCO 2 1 0 1 17 15 4 8
9 EMILI VALLÈS 2 0 1 1 15 17 3 8
10 JESÚS-MARIA 2 0 0 2 10 22 2 8
11 MONTCLAR 2 0 0 2 9 23 2 8
12 MOWGLI “3” 1 0 0 1 4 12 1 8
13 DOLORS M.VERD 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí femení
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  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MOWGLI “3” 2 2 0 0 22 10 6 16
2 MESTRAL B 2 2 0 0 21 11 6 16
3 ESCOLÀPIES 3R B 2 1 0 1 18 14 4 16
4 ESCOLAPIES 3R A 1 1 0 0 10 6 3 8
5 MONALCO 3 3R 2 0 1 1 14 18 3 16
6 AC IGUALADA 1 0 1 0 8 8 2 8
7 ESCOLA PIA MX 2 0 0 2 9 23 2 16
8 DOLORS M. 3-4 1 0 0 1 6 10 1 8
9 GARCIA LORCA 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí masculí 3r

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J.MARAGALL A 2 2 0 0 23 9 6 16
2 ATENEU 2 2 0 0 20 12 6 16
3 R. CASTELLTORT 2 1 1 0 20 12 5 16
4 EMILI VALLÈS 2 1 1 0 17 15 5 16
5 MARISTES B 2 1 0 1 17 15 4 16
6 MONALCO 2 3-4 2 1 0 1 17 15 4 16
7 CASTELL ÒDENA 2 1 0 1 16 16 4 16
8 G. FOSSAS 3-4 2 0 0 2 10 22 2 16
9 C. ÒDENA MX 2 0 0 2 10 22 2 16
10 JESÚS-MARIA  1 0 0 1 6 10 1 8
11 J.MARAGALL B 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí masculí 3r-4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES A 2 2 0 0 19 13 6 16
2 MONALCO 1 4T 1 1 0 0 12 4 3 8
3 ESCOLA PIA  A 1 1 0 0 12 4 3 8
4 MESTRAL A 1 1 0 0 9 7 3 8
5 ESCOLAPIES 4T 2 0 0 2 14 18 2 16
6 MARTA MATA 2 0 0 2 8 24 2 16
7 DOLORS M. 4T 1 0 0 1 6 10 1 8
8 MOWGLI “4” 0 0 0 0 0 0 0 0
9 G. FOSSAS 4T 0 0 0 0 0 0 0 0

POLIS benjamí masculí 4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 R.CASTELLT.  B 2 2 0 0 23 9 6 12
2 R.CASTELLT.  A 2 2 0 0 21 11 6 16
3 CASTELL ÒDENA 2 2 0 0 20 12 6 8
4 MESTRAL 2 1 0 1 17 14 4 16
5 MOWGLI “5” 1 1 0 0 12 4 3 8
6 MDP IGUALADA 1 1 0 0 11 5 3 8
7 GARCIA FOSSAS 2 0 0 2 10 22 2 16
8 ATENEU 2 0 0 2 10 22 2 16
9 EMILI VALLÈS 2 0 0 2 9 22 2 16
10 MOWGLI “6” 1 0 0 1 5 11 1 2
11 POMPEU FABRA 1 0 0 1 5 11 1 8

POLIS aleví masculí

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 CASTELL ÒDENA 2 1 1 0 20 12 5 16
2 R.CASTELLTORT 2 1 0 1 13 19 4 16
3 JESÚS-MARIA 2 1 0 1 16 16 4 16
4 MOWGLI 1 1 0 0 12 4 3 8
5 EMILI VALLÈS A 2 0 1 1 15 17 3 16
6 EMILI VALLÈS B 2 0 1 1 12 20 3 16
7 ATENEU 1 0 1 0 8 8 2 8
8 MONTCLAR A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MONTCLAR B 0 0 0 0 0 0 0 0

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES MX 2 2 0 0 22 10 6 16
2 ESCOLÀP.MASC 2 1 1 0 20 12 5 16
3 MONALCO 2  1 1 0 0 12 4 3 8
4 EEM FONT-RUBÍ  2 0 1 1 14 18 3 16
5 S.E.C.C. SALA MX 1 0 0 1 4 12 1 8
6 LA GRANADA  1 0 0 1 4 12 1 8
7 LA RÀPITA  1 0 0 1 4 12 1 4
8 ESCOLÀPIES  0 0 0 0 0 0 0 0
9 MONALCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1   CAPELLADES A 2 2 0 0 98 24 4 16
2 EEM FONT-RUBÍ 2 2 0 0 81 22 4 16
3 PERE VIVES 2 1 0 1 75 48 3 16
4 MONALCO 2 1 0 1 52 40 3 16
5 MARISTES 2 1 0 1 28 38 3 16
6 BÀSQUET RIBES 1 1 0 0 29 13 2 8
7 EMILI VALLÈS 1 1 0 0 23 14 2 8
8 EEM MEDIONA 2 0 0 2 11 56 2 16
9 CAPELLADES B 2 0 0 2 15 97 2 16
10 J. MERCADER  1 0 0 1 14 23 1 8
11 CB MASQUEFA 1 0 0 1 4 55 1 8

BÀSQUET infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES 2 1 0 1 42 46 3 16
2 ESCOLA ANOIA A 1 1 0 0 33 12 2 8
3 ESCOLA ANOIA B 1 1 0 0 24 15 2 4
4 VILANOVA  2 0 0 2 27 57 2 12
5 U.E.CAPELLADES 1 1 0 0 74 24 2 8
6 MONALCO 1 1 0 0 58 42 2 8
7 CB LLORENÇ 1 1 0 0 30 18 2 8
8 CASAL CATALÀ 1 0 0 1 16 24 1 8
9 PERE VIVES 1 0 0 1 42 58 1 8
10 CB ROQUETES 1 0 0 1 24 74 1 8

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 2 2 0 0 22 10 6 16
2 FS VILANOVA 2 2 0 0 21 11 6 16
3 GARCIA LORCA B 2 2 0 0 19 13 6 16
4 ESCOLÀPIES 2 1 0 1 19 13 4 16
5 MONALCO -FC- 2 0 2 0 16 16 4 16
6 AC.IGUALADA 2 0 1 1 14 18 3 16
7 MARISTES 1 0 1 0 8 8 2 8
8 FS PIERA ALEVÍ 2 0 0 2 11 21 2 10
9 G. LORCA A 2 0 0 2 8 24 2 16
10 JOAN MARAGALL 1 0 0 1 6 10 1 8

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS B 2 2 0 0 14 3 6 16
2 ESCOLA PIA  2 2 0 0 8 1 6 16
3 C. CLARAMUNT 2 2 0 0 5 0 6 10
4 MARISTES 2 1 1 0 5 3 4 12
5 INS BADIA  B 2 1 0 1 10 6 3 12
6 EMILI VALLÈS A 1 0 1 0 4 4 1 8
7 INS BADIA A 2 0 1 1 3 4 1 8
8 PERE VIVES 2 0 1 1 7 8 1 16
9 MESTRAL 2 0 1 1 6 12 1 12
10 AC. IGUALADA 2 0 1 1 3 4 1 16
11 PLA MORERES 1 0 0 1 0 6 0 8
12 MONALCO 2 0 0 2 0 14 0 16

FUTBOL SALA infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 2 2 0 0 11 2 6 16
2 MONALCO 1 1 1 0 0 3 2 3 8
3 J. MERCADER 2 1 0 1 4 4 3 16
4 MARISTES B 2 1 0 1 4 3 3 16
5 MARISTES A 2 0 1 1 4 5 1 16
6 ESCOLA PIA B 2 0 1 1 3 5 1 8
7 MONALCO 2 1 0 0 1 0 8 0 8

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  2 2 0 0 13 0 4 16
2 ALL STAR FC 2 2 0 0 9 4 4 16
3 E. MONTAGUT 1 1 0 0 5 3 2 4
4 TOUS FS 2 0 0 2 5 8 0 16
5 MESTRAL 1 0 0 1 2 6 0 8
6 MARISTES 1 0 0 1 0 5 0 8
7 J. MERCADER 1 0 0 1 0 8 0 8

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM MEDIONA 2 2 0 0 74 62 4 16
2 SANT RAMON 2 1 0 1 72 88 3 16
3 SE  VILAFRANCA 1 1 0 0 56 38 2 8
4 VILANOVA  2 0 0 2 54 65 2 16
5 SANT QUINTÍ 1 0 0 1 40 43 1 8

BÀSQUET cadet masculí

alguna de les pistes de la co-
marca també van voler sumar, 

respectivament.
Diumenge, el 10è Cros Escolar 
el Bruc va acollir més de 100 
corredors de les diferents cate-
gories. Tot i el temps inestable, 
la muntanya de Montserrat de 
fons recompensava. Pots con-
sultar tots els resultats a www.
ceanoia.cat.
La propera jornada dels Jocs 
Escolars està prevista pel 14 de 
gener. Per fer temps, la proposta 
esportiva nadalenca a la comar-
ca és apte per a tots el gustos. 

gràcies al Castell de Calafell, 
CB Castellet, CB Sant Pedor, 
Lliçà, NBO Olesa i Pallejà Bàs-
quet.
Dissabte també es va celebrar 
el Torneig de Nadal de Ten-
nis Taula. Després de les ins-
cripcions es van confirmar 3 
categories: benjamí, aleví i in-
fantil. Els guanyadors de cada 
categoria van ser: Jan Mari 
(Garcia Fossas), Gerard Clara-
so (Garcia Fossas) i Ruben 
Gomez (Institut Pla Moreres), 



MOTOR / JOSEP M. VIDAL

E s va disputar la terce-
ra edició de l’Andorra 
Winter Rally, prova 

hivernal de regularitat per a 
vehicles clàssics disputat amb 
carretera tancada i amb una 
bona part dels seus 11 trams 
sobre asfalt coberts amb gel o 
neu, amb la participació de la 
copilot igualadina Anna Vives 
copilotant a la pilot barcelo-
nina Tere Armadans amb VW 
Golf GTI.
El plantejament de l’Andorra 
Winter Rally, amb la presèn-
cia de neu en el Coll d’Ordino 
(2 passades en tots dos sen-
tits) i lògicament en el Cir-
cuit d’Andorra (tres passos), 

Dotzè lloc d’Armadans i 
Vives a l’Andorra Winter

Josep Basols i David Usón, 
els cunyats més racing de Catalunya

feia preveure un desenvolu-
pament molt delicat quant a 
adherència. Només sortir de 
l’Hotel Nòrdic, base d’ope-
racions del ral·li, els cotxes 
afrontaven la pista situada a 
la part alta del port d’Envalira 
on poques hores abans havien 
evolucionat els prototips de 
les Crèdit Andorrà GSeries. 
Al final del ral.li Arma-
dans-Vives es classificaren en 
una bona dotzena posició en 
aquest ral.li que els ha servit 
de test de cara a preparar a 
l¡igual que l’any passat el 
Ral·li Monte-Carlo Històric 
a finals de gener. El guanya-
dors foren  Carles Fortuny i 
Carles Jiménez amb Lancia 
Delta HF 4WD.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

C ada any són molts els 
executius i empresaris 
que destinen les seves 

vacances el mes de gener per 
participar al Dakar, prova en la 
que s’alliberen a la seva manera 
de l’estrès laboral. Anys enrere 
l’igualadí Josep Basols va ser 
un dels pilots que va participar 
amb molta freqüència, primer 
en ral·lis catalans i després en 
ral·lis estatals i sempre acon-
seguint brillants classificaci-
ons i campionats com van ser 
els títols del campionat estatal 
de ral·lis d’asfalt de grup N, el 
Desafio Peugeot estatal, entre 
altres títols.
Ara, i després de varis anys 
sense participar en ral·lis, i ja 
convertit en tot un brillant em-
presari, Josep Basols ha tornat 
al campionat estatal de ral·lis 
de terra, amb uns grans resul-
tats pujant al podi, segons i ter-
cers llocs, en quasi tots els ral-
lis que ha disputat i això dins 
l’alt nivell estatal no és fàcil.
Pel que fa a la temporada 2017 
tornarà a disputar amb el Cit-
roën DS3 R5 l’estatal de ral·lis 
de terra. Josep Basols un em-
presari racing, un empresari 
de casa nostra que uns quants 
dissabtes a l’any, tot un mes 
com els empresaris i executius 
amateurs seria excessiu, es treu 
de sobre el lògic estrès partici-
pant i amb èxit en els ral·lis, 
copilotat per Jordi Mercader 
de la Bisbal de l’Empordà.
Josep Basols comenta: “A ni-
vell personal mol content, 8 

Josep Basols i Jordi Mercader amb el Citroën DS3 R5.

anys sense competir, sense 
haver corregut ral·lis de terra 
amb un cotxe de tracció a les 
quatre rodes i amb un copi 
nou, quan sempre havia anat 
amb Àlex Haro, i aconseguir 
aquests resultats i lluitar a fi-
nal de temporada cara a cara 
per guanyar, crec que no ho 
ens esperàvem. L’objectiu pel 
2017 és intentar anar carrera 
a carrera a veure si som capa-
ços de estar dalt de tot. Això és 
un hobby i que li dediquem el 
temps just, i així ho farem per 
gaudir el màxim”.
Igualment l’igualadí David 
Usón (cunyat del Josep doncs 
està casat amb Marta Basols), 
també  des de fa varis anys que 
participa com a copilot de varis 
bons pilots catalans, sent amb 
el barceloní Joan Segú amb el 

pilot que assolí bones classifi-
cacions al seu inici i ja des de 
fa varis anys amb el pilot de 
Sabadell Eduard Forés i amb el 
que fa un parell d’any es pro-
clamaren campions estatals de 
ral·lis de terra del grup N. Da-
vid Usón comentava: “De cara 
la propera temporada tenim 
previst continuar participants 
en l’estatal de terra però canvi-
ant de cotxe, que serà un Cit-
roën DS3 R5 que havia pilotat 
el pilot estonià Karl Kruuda”.
Els igualadins Josep Basols i 
David Usón, de Moto Club 
Igualada, sens dubte són els 
cunyats més ràcing de Cata-
lunya i que uns caps de set-
mana a l’any competeixin al 
màxim nivell en ral·lis esta-
tals de terra per tal de gaudir 
de la seva passió.

Tere Armadans i Anna Vives amb el VW Golf GTI pel trams nevats.

Eduard Forés i David Usón amb el Mitsubishi EVO X.

WATERPOLO / LA VEU

Dissabte dia 17 de de-
sembre els water-
polistes Absoluts 

Masculins del CNI van jugar 
contra el Minorisa a la Pis-
cina Municipal de Manresa 
amb un resultat final de  9 
– 6. El partit va tenir un ge-
nial inici per part de l’equip 
igualadí, fent que al primer i 
segon quart període anessin 
guanyant amb un resultat de 
1 – 2  i  3 – 5. Passat el descans 
aquest resultat va empitjorar 
sobtadament degut a la ràpi-
da reacció de l’ equip local. 
Els Aigualits van començar 
a fallar de manera continua. 
En l’atac, degut a la precipi-
tació dels jugadors, els errors 
van ser abundants de cara a 

Derrota del Waterpolo CNI

porteria, en defensa, l’equip 
del Minorisa va començar a 
fer jugades de contraatac i a 
marcar gols als Aigualits. La 
victòria finalment va ser per 
l’equip de Manresa amb un 9 
– 6 de resultat.   
En aquest moment l’equip 
igualadí va en quarta posició 
en la classificació general. 
Aigualits CNI: R, Sarlé(por-
ter), E.Noguera(3), A.Tor-
ras(1), J.Burgues(1), R.Calaf, 
J.Soler(1), D.Pelejà, T.Mallo-
fré, K.Casado, M.Espinagosa, 
J.Martínez, X.Palomo, P.Gó-
mez(porter) i com entrena-
dor D.Ramis. 
El pròxim partit es jugarà 
passades les festes de Na-
dal, el dia  14  de Gener a les 
19,30 h. a Figueres. 

BITLLES / LA VEU

M als resultats dels 
equips igualadins 
de la Lliga Catalana 

abans de Nadal.
El CB Igualada A jugava con-
tra el CB Olius amb un resul-
tat desfavorable de 348 a 362 

Darrera jornada de la primera volta 
per al Bitlles Igualada

la primera partida i 372 a 383 
la 2a, mencionar que Manolo 
Jímenez del CB Igualada A fou 
el jugador amb millor pun-
tuació amb 161 punts. Amb 
aquests resultats l’equip igua-
ladí es situa en la penúltima 
posició del grup 3.
El CB Igualada B líder del grup 

2 va perdre el primer partit de 
lliga enfront el CB Vallverd 
d’Urgell per 365 a 379 però 
en la segona partida l’equip 
igualadí es va refer i va aca-
bar guanyant per 16 punts 
349 a 333. El millor tirador 
fou del club local Vicens Sel-
ga amb 154 punts. 

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

Realitzem la recollida, revisió, classi�cació i reciclatge o destrucció de joguines usades.

Distribuïm gratuïtament joguines a nens i nenes, tant a nivell local com internacional.

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com



Resultats dels equips de pàdel de l’Anoia

ESPORTS |  37
LA VEU
Divendres, 23 de desembre de 2016

PÀDEL / LA VEU 

E ls equips del CE Les 
Moreres van disputar 
la lliga Padelcat contra 

l’Infinit.
Ana Ureña i Susanna Xufré es 
van imposar a Anna Cabrera i 
Sílvia Guerrero, per, 6-1 i 6-0.
Yolanda Fernández i Esther 
Fernández van jugar contra 
Anna Cano i Mireia, i tot i fer 
un partit excel·lent van perdre 
els dos sets 4-6. Dolors Riba i 
Gemma Farreras van guanyar 
els dos sets 6-3 contra Tomera 
Castela i Ilenia Jorba. El resul-
tat de l’eliminatòria va ser 2-1 
a favor de les Moreres.
Dissabte també es va jugar la 
IV Lliga PadelCat al club Cal-
font les Moreres, contra el In-
door Santpedor. Sònia Díaz i 
Maria Fernández van jugar 
contra Alode Izquierdo i Olga 
Díaz. Tot i l’esforç que van fer 
les nostres jugadores, no van 
aconseguir la victòria. Ana 
Ureña i Yolanda Fernández es 
van debatre contra Núria Es-
trada i Anna Pons. Va ser un 
partit molt igualat, ja que les 
nostres jugadores van guanyar 
el primer set 7-5, però el segon 
se’l van emportar les jugado-
res del Indoor Sant Pedor, es-
sent 6-4 el resultat. Per sort, 
al desempat les nostres juga-
dores van remuntar el partit i 
van guanyar el set 6-3. Susan-
na Borràs ni Tonyi Arribas van 
jugar contra Maria José Do-

a fora davant el CNI. Con-
vincent victòria de les noies 
Subaru 0-3 davant el CNI-In-
finit. Mireia Parramona/Eva 
Jose van dominar 6-4, 6-1 a 
Grego Carrasco/Aida Hernán-
dez, Georgina Carrer/Encarna 
Delgado també van resoldre 
amb comoditat per un doble 
6-1 davant Pilar Iglesias/Au-
rora del Cura i finalment Jo-
ana Dalmases/Imma Llopart 
van completar el tercer punt 
guanyant Ma Carmen Mén-
dez/Laia Cases per 6-1, 6-2.
PadelCat 4a Femení Primera 
victòria a casa 2/1 amb CT 
Piera. es noies Subaru de 4a 
categoria es van estrenar gua-
nyant a les pierenques. Mòni-
ca Ferrer/Irene Gil van caure 
per un ajustadíssim doble 5-7 
davant Anna i María Hernán-
dez, però Gemma Fernández/
Joana Bisbal van empatar 
gràcies a un 6-3, 6-2 davant 
Joana Castillo/Marta Oliver i 
finalment el que decidia Mar-
ta Pujol/Antònia Camacho 
van desfer l’empat guanyant 
Merche Cabello/Rosa Guarro 

per 6-4, 6-2.
Lliga Pàdel +45 Oxford. Der-
rota 3/0 a les pistes de Les 
Cabanyes. L’equip Subaru 
Oxford perd el liderat del 
grup Blau. Lluís Fernández/
Isidre Marimon van caure 
3-6, 4-6 amb Jordi Montfort/
Jose Gómez, Pep Ferrer/David 
Sanuy tampoc van poder su-
mar caient per un renyit 4-6, 
5-7 amb Manel Escala, Jordi 
Amador i finalment Jimmy 
Dinaret/Joan Llorach també 
van caure 2-6, 4-6 amb Fran-
cesc Sánchez/Antonio Ríos.
Lliga Pàdel +45 Cambridge. 
Derrota de Cambridge 2-1 
en el desplaçament al Infinit. 
Joan Corcelles/Jordi Ferrer no 
van tenir opcions caient per 
un doble 1-6 amb Pepe Ye-
bra/Quim Aguilar, però Xavi 
Balp/Joan Figuerola van em-
patar gràcies a un ajustat 1-6, 
6-4, 7-6 amb Carles Lladó/
Àngel Pérez, però en el partit 
de desempat, Josep Carles/
Jordi Soler van caure per un 
doble 3-6 amb la parella Àn-
gel Triviño/Joan Morros.

mènech i Gemma Chevarria, 
sense aconseguir la victòria. 
El resultat de l’eliminatòria va 
ser 1-2 a favor del Indoor Sant 
Pedor.
També es va jugar la V Lliga 
Pàdel +45 al club de pàdel 
7 Santpedor. V. Oliveras i J. 
Aguilera van jugar contra Jau-
me Mallart i Lluís Piqué de les 
Moreres, els quals van guanyar 
els dos sets. Toni Esteve i Jau-
me Bascompte de Calfont les 
Moreres varen jugar contra J. 
Ansedes i J. Lázaro, els quals 
van emportar-se la victòria 
del partit amb 7-5 i 6-3. Jor-
di Muntané i Pau Palmés, van 
perdre contra F. Balsalubre i 
J.A. Olivera. El resultat final va 
ser 2-1 a favor del Santpedor.
Pel que fa als equips de l’Es-

quaix Igualada de pàdel, el 
OadelCat 2a Masculí va gua-
nyar 2/1 davant La Torre de 
Claramunt. El primer partit 
amb Lluís Fernández/Isidre 
Marimon no va començar 
gaire be perdent per un doble 
3-6 davant David Gordillo/
Jose Martín, però els nostre 
van capgirar el partit amb les 
victòries de Joan Albareda/
Quim Aribau 6-3, 6-2 amb 
Paco Fon seca/José Botta i la 
decisiva de David Sanuy/Jordi 
Homs 6-3, 6-1 amb Javi Loza-
no/Manolo Garcia. 
PadelCat 3a Masculí Derro-
ta 1-2 a CASA vs Slampadel 
de Collbató. Marc Rabell/
Jordi Pallarès van cedir 4-6, 
0-6 amb Fran Jiménez/Sergio 
Yáñez, J.M. Pino/Andy Fran-
co van igualar desprès d’un 
victòria convincent 6-1, 6-0 
amb Julio Villacian/Sergio 
Lopez, però en el decisiu re-
nyit partit amb derrota dels 
nostres Marc Bausili/Josep 
Mª Méndez per 6-4, 3-6, 3-6 
davant Iñaki Muñoz/Raul Ce-
resuela.
PadelCat 3a Femení. Victòria 

SEMPRE A PROP TEU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC

L’ENGLANTINA - HIDRAMAR NATURA - SARA CASTELLS JOIERA 
CASA VICTÒRIA - LES CONFECCIONS - L’ESTANC DE LA PLAÇA 
CAL FUM- CAL PERICO - LA BOTIGUETA - CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA - BORN BY CALA - BC80 MARC ELVIRA  
ATMOSFERA SPORT - NON STOP TRAVEL - ALFIL - EL SAÜC 
LA CISTELLERIA - FIDEL SERRA - JOIERIA rosa llucià - LLEGIM...? 
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT

Els vo�res regals aque� Nadal els trobareu 

Bones Fe�es!



ESQUAIX / LA VEU 

L ’igualadí Bernat Jau-
me va disputar l’Imet 
Open, últim torneig 

del 2016 a Eslovàquia i al igual 
que a Florida, va cedir en el 
penúltim partit..
Aquest campionat constava 
d’un quadre de 32 jugadors i 
per tant tenia una ronda més 
que els habituals campionats 
puntuables PSA que són de 2 
prèvies i 16 de quadre.
A 1a ronda, no va deixar marge 
a cap sorpresa i és va imposar 
amb molta autoritat al perillós 
francès Enzo Corigliano per 

Bernat Jaume, a les portes 
de la final de Bratislava

Igualada acollirà el campionat 
d’Espanya de gimnàstica estètica

11-6, 11-6, 11-5. A 2a ronda de 
vuitens també victòria davant 
el gal·lès Owain Taylor 11-5, 
6-11, 11-5, 11-3. En la doble 
jornada de dissabte, al matí 
a ¼ es va desfer del holandès 
Marc Ter Sluis per 3-1, i per la 
tarda, es va quedar a les portes 
de la final després d’una du-
ríssima batalla de 97’ davant 
el seu vell rival de generació, 
l’hongarès Balasz Farkas, re-
solt pel més estret marge pos-
sible 11-9, 5-11, 8-11, 12-10, 
9-11. Malgrat tot, gran final 
de temporada pel Bernat, que 
encara un 2017, pler de reptes 
esportius apassionants. 
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El cap de setmana del 7, 8 
i 9 d’abril del 2017 Igua-
lada acollirà per prime-

ra vegada el 13è Campionat 
d’Espanya de gimnàstica estè-
tica de grup. Es farà al pavelló 
de les Comes i s’espera una 
gran participació d’equips de 
tot l’estat, aproximadament 
uns 60 – 65 equips, amb un 
total d’unes 530 gimnastes i 
unes 15 jutges 
La Gimnàstica Estètica de 
Grup és un esport jove, ma-
joritàriament femení, ni què 
des d’aquesta temporada, 
s’incorpora oficialment la ca-
tegoria mixta. Aquesta moda-
litat gimnàstica va començar 
a desenvolupar-se als països 
nòrdics, concretament a Fin-
làndia contemplant en la seva 
filosofia la combinació de l’art 
coreogràfic, harmonia i natu-
ralitat dels elements tècnics 
saludables, que permet prac-
ticar-la a qualsevol edat, amb 
un mínim de 6 gimnastes a 
pista i un màxim de 10, men-
tre que poden estar inscrites 
fins a 14. És per aquest motiu 
pel qual moltes gimnastes que 
als 16 anys decideixen deixar 
la Gimnàstica Rítmica degut 
a la seva exigència corporal, 
passen a treballar i intro-
duir-se en la Gimnàstica Estè-
tica de Grup. Gràcies a la GEG 

poden seguir dedicant-se a 
l’esport que els hi agrada fins 
a una edat il·limitada. 
La base de la GEG radica en 
els seus moviments corpo-
rals, naturals que la diferenci-
en de la resta d’esports. Tota 
coreografia ha de contemplar 
una sèrie de continguts molt 
específics, en primer lloc ha 
de tenir una temàtica o histò-
ria, la qual s’ha de reproduir 
i fer entendre tant a jutges-
ses com al públic, també una 
sèrie d’exigències tècniques 
(valoració tècnica), un nom-
bre d’aspectes mínims a tenir 
en compte a l’hora d’unifi-
car i incloure aquestes difi-
cultats (valoració artística) i 
una forma concreta i especí-
fica d’execució (valoració de 
l’execució). Aquesta coreo-
grafia serà puntuada per un 
jurat especialitzat. 

L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula ja ha començat a treba-
llar intensament en els pre-
paratius per aconseguir l’èxit 
d’aquest esdeveniment, amb 
l’objectiu de que les gim-
nastes puguin gaudir-ne. Fet 
sens dubte molt important 
tant per la ciutat com el club, 
ja que hi participarem activa-
ment, en la categoria infantil 
12-14, hi tindrem l’equip de 
la casa format per: Mari-
el·la Espinalt, Carla Cervera, 
Dana Pijoan, Sheila García, 
Lia Vidal, Alina Gili, Mar-
ta Alonso, Violeta Aguilera i 
Berta Enrique.
També es vol implicar el mà-
xim a la ciutat i la comarca 
i que serveixi de promoció 
d’aquest esport i al mateix 
temps una oportunitat de 
promocionar turísticament el 
nostre entorn.

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

Dia 14 de gener 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre  VICTORIA.  Entrades a platea.

L ’any 1789, el poble de França es mor de gana i és castigat per una noblesa autoritària i injusta. Els ciutadans francesos, molestos amb aquesta situació, es 
comencen a plantejar una necessitat de canvi. La nostra història se centra en la vida de dos germans bessons separats des de la seva infantesa: René i Louis.
René és un penques amb molt talent que viu en una companyia de teatre de Comedia de’ll Arte i és l’amant de Camila, una jove actriu d’una bellesa i 
sensualitat extraordinàries. Per altra banda, trobem a Louis que ha estat adoptat pel Marquès de l’Echalonne i que és un intel·lectual que s’encarrega de la 
biblioteca de Palau i viu enamorat d’Olympia (que és la promesa del Marquès). Els personatges fan un viatge �ns a París on trobaran els seus destins: 
Olympia es casarà a Versalles amb el Marquès, la companyia ambulant presentarà el seu espectacle al teatre dels Italians i el poble aconseguirà la seva 
llibertat, igualtat i fraternitat quan prengui la Bastilla.
En aquest context de revolta i canvis, Scaramouche, un heroi emmascarat, esdevindrà el defensor del poble que escriurà pam�ets revolucionaris i 
s’enfrontarà amb l’aristocràcia donant esperança a tothom.

SCARAMOUCHE  (Dagoll Dagom) TEATRE VICTORIA

LA CUBANA: GENTE BIEN TEATRE COLISEUM

Dia 21 Gener 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al teatre COLISEUM. Entrades a 
platea.

La Cubana sempre ha cantat i ballat en tots els seus espectacles, més aviat malament que bé i sempre utilitzant l’art del“dissimulo”. Ara es veuen obligats 
“per raons de pes” a fer un musical seriosament. El perquè: Ja ho veureu. Per fer aquest musical, La Cubana fa servir d’excusa Gente Bien, un sainet molt 
divertit escrit per Santiago Rusiñol l’any 1917. Han creat un “especial” viatge en el temps on els personatges de Rusiñol ens descobreixen que la necessitat 
d’aparentar no té mida, ni època, ni data de caducitat.
La Cubana, un musical? Ho sabran fer bé? De moment els ha sortit una opereta molt divertida… 
La resta està per veure. Se’n sortiran? Qui sap? Però teatre segur que en faran!!!

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



Gran victòria del CBI a la pista 
del Palma Air Europa (71-93)
BÀSQUET / LA VEU

N ou desplaçament dels 
blaus a Mallorca, per 
enfrontar-se al ter-

cer classificat de la Lliga EBA. 
Els blaus van protagonitzar la 
sorpresa de la jornada, amb 
una victòria molt necessària 
(71-93).
Un primer quart amb una 
molt bona sortida dels blaus 
en atac, que mostraven un 
gran ritme ofensiu, i molt bon 
percentatge des de la línia de 
tres, anotant sis triples du-
rant els deu minuts de quart. 
Un equip igualadí molt sòlid i 
valent a l’hora de decidir, col-
locava un primer parcial de 
19-24, que marcava la tònica 
del partit.
En el segon quart, els jugadors 
de Jordi Martí seguien amb 
un bon sistema de joc, acon-
seguint molt bons moviments 
de pilota que acabaven arri-
bant a trobar bones situacions 
de tir o bé poder trobar la de-
bilitat de la defensa per atacar. 
Una bona defensa, amb un 
equip unit sobretot en línies 
defensives, provocava la pèr-
dua de pilotes a l’equip local, 
cosa que beneficiava als blaus, 
que no perdonaven cistelles. 
El segon parcial va ser de 20-
21, que col·locava un resultat 
total a la mitja part de 39-45.
Un tercer quart que seguia 
afavorint al joc dels blaus pro-
vocava, de nou, un avantatge. 
Els jugadors de D. Tomas, a 
poc a poc s’encallaven a la pis-
ta, ocasions també aprofita-
des pels blaus. Un parcial de 
17-20, feia un total de 56-65 
per afrontar els últims deu 
minuts de partit.

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Quart 11 9 2 888 770 20 +4
2 Lleida 11 9 2 895 831 20 +3
3 Mollet 11 8 3 878 770 19 +5
4 Barberà 11 7 4 820 814 18 -1
5 Palma AE 11 7 4 839 871 18 -2
6 Sant Adrià 11 6 5 950 917 17 +1
7 El Masnou 11 5 6 782 753 16 -1
8 Valls 11 5 6 778 839 16 -1
9 Castelldefels 11 4 7 829 839 15 -3
10 Muro  11 4 7 856 870 15 -2
11 Cerdanyola  11 4 7 804 874 15 +2
12 Igualada 11 3 8 782 791 14 +1
13 Sitges 10 3 7 703 754 13 -6
14 Andorra B 10 2 8 704 815 12 -2

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 11
Barberà-Pardinyes Lleida 61-72
Palma Air Europa-Physic Igualada 71-93
Bba. Castelldefels-Cerdanyola   77-85
Recambios Gaudí Mollet-Valls 85-56
Sant Adrià-Muro Basket Academy 102-91
Quart-Vive El Masnou Basquetbol 62-54
Morabanc Andorra B-Sitges ajr.

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 13
Tarragona-CN Terrassa 76-73 
Arenys Basquet-Jet Qsport 47-49
Platges Mataro-Sese 78-41
Physic Igualada-Cerdanyola 49-64
Barça Cbs-Granollers  73-47

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 13 12 1  823 637 25
2 Cerdanyola 13 11 2  813 668 24
3 Platges Mataró 13 10 3  769 673 23
4 Jet Qsport 13 8 5  699 667 21
5 Igualada 13 5 8  648 719 18
6 Tarragona 13 5 8  718 747 18
7 CN Terrassa  12 5 7  628 704 17
8 Sese  13 3 10  719 820 16
9 Arenys 12 3 9  720 751 15
10 Granollers 13 2 11  692 843 15

Jornada 14 (14 de gener)
Barça Cbs-Tarragona 
Granollers-Physic Igualada   dia 14, 19.30h
Cerdanyola-Platges Mataró
Sese-Arenys Basquet
Jet Qsport-CN Natació Terrassa

Jornada 12 (14 de gener)
Barberà-Basquet Sitges
Vive El Masnou-Morabanc Andorra B
Muro Basket Academy-Quart
Valls Nutrion-Sant Adrià
Cerdanyola Al Dia-Mollet
Physic Igualada-Castelldefels dia 14, 19:45
Pardinyes Lleida-Palma Air Europa
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En l’últim quart, els jugadors 
del Physic CB Igualada A, van 
aprofitar per poder seguir a un 
alt ritme de joc, que els locals 
no van poder seguir, a més de 
l’alt percentatge d’encert pro-
duït en els últims moments de 
partit. L’últim parcial també 
va ser favorable als jugadors 
de l’Anoia, per 15-28.
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(7), E. Burgès (4), M. Moliner 
(5), J. Torres (13), M. Benito 
(0), C. Fons (-), MA. Garcia 
(10), A. Gual (21), X. Creus 
(2), S. Laguarta (0), E. Tejero 
(21), P. Camí (10).
Parcials: 19-24, 20-21 (39-45), 
17-20 (56-65), 15-28 (71-
93).Àrbitres: M. Hermida, D. 
Mendoza
Molt bon partit dels blaus, que 
demostren una vegada més el 
ritme de treball que porten, i 
la intensitat amb la que poden 
jugar. Una vegada mostrar la 
tranquil·litat vers la classifica-
ció en la competició.
Descans en la competició, i el 
proper partit serà disputat el 
dia 14 de gener a “Les Comes” 

contra el BBA Castelldefels

El femení cau a Cerdanyola
Últim partit d’aquest 2016 
per les jugadores del Physic 
CB Igualada i nova derrota 
a casa tot i el bon partit dis-
putat a les Comes, contra un 
Cerdanyola que no ha deixat 
de treballar tot el partit. El 
matx ha començat amb un 
intercanvi de cistelles per part 
dels dos equips, i no ha estat 
fins al minut 3 de l’inici que 
les igualadines s’han posat per 
davant. Això ha estat gràcies a 
la bona defensa, pujant línies 
de passe a tota pista. Als 7 mi-
nuts disputats les locals s’han 
posat per davant (13-14), però 
les igualadines han contestat 
amb un triple de Magda Jane 
que les ha posat per davant 
una altre vegada. El treball en 
defensa, agafant els rebots, i el 
córrer al contraatac, aquell joc 
on les igualadines es troben 
còmodes i sumen, i els atacs 
ràpids amb molt moviment 
ha fet que marxéssim al final 
del primer quart amb un re-

sultat favorable de 18-14.
En el segon quart, la primera 
cistella anotada ha estat per 
part de les visitants, que han 
sortit amb un altre ritme. 
Durant els 6 primers minuts 
els dos equips han treballat 
bé en atac i defensa, però no 
ha estat fins al minuts 7 que 
les visitants s’han posat per 
davant gràcies a un triple. En 
Pep Piqueres ha demanat un 
minut per parar el bon joc de 
les visitants, i a la represa les 
igualadines han anotat un tri-
ple per tornar a posar-se per 
davant. Tot i això les noies del 
Cerdanyola, en els dos últims 
minuts han treballat més en 
el rebot defensiu i això les ha 
permès corre al contraatac i 
anotar fàcil, per marxar a la 
mitja part amb un resultat de 
25-29.
A la represa del partit, tot i la 
poca diferència en el marca-
dor, les igualadines amb tre-
ball van aconseguir no deixar 
de competir. Tot i això, es va 
baixar el nivell en defensa, i 
les visitants anotaven fàcil. El 
parcial en aquest quart va ser 
de 13-14 que deixava un  re-
sultat de 38-43.
En l’últim quart del partit les 
igualadines es van veure supe-
rades per un Cerdanyola que 
no va deixar d’anotar ràpid 
i fàcil. No obstant això, cal 
destacar la millora en el joc 
igualadí contra un dels equips 
més potents de la lliga. Ara ens 
toca treballar bé durant les 
properes setmanes per afron-
tar un principi d’any amb par-
tits importants per nosaltres. 
Finalment el matx va acabar 
amb un resultat de Physic CB 
Igualada 49 – CBF Cerdanyo-

la-Vila Universitaria 64.
Physic CB Igualada: C. Carner 
(15), E. Roda (-), N. Soler (7), 
J. Lamolla (6), M. Jane (12), 
M. Amatlle (-), B. Sellarès (-), 
M. Fernandez (-),B. Armengol 
(1), M. Teixidó (5), E. Freixes  
(-), S. Carrasco (3).
Parcials: 18-14, 7-15 (25-29), 
13-14 (38-43), 11-21 (49-64).
Àrbitres: A. Canle, D. Frias.   

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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La companyia igualadina Farrés Brothers guardonada 
amb un Premi Butaca 2016 per l’espectacle “Tripula”

TEATRE / C. ROMA 

La companyia igualadina 
Farrés Brothers ha gua-
nyat el Premi Butaca 

amb Millor espectacle per a 
públic familiar amb  Tripu-
la. Els premis van ser lliurats 
diumenge al vespre en la gala 
d’entrega dels guardons del 
teatre català al Teatre Apolo 
de Barcelona.
Molt soroll per no res i Dansa 
d’agost són els dos especta-
cles triomfadors de l’última 
edició (la número 22) dels 
premis Butaca, atorgats per 
votació popular. La comèdia 
de Shakespeare convertida 
en musical per Àngel Llàcer 
i Manu Guix al Teatre Naci-
onal de Catalunya i el drama 
rural produït per La Perla 29 
han sigut els muntatges amb 
més distincions.
Aquest és el segon premi Bu-

taca aconseguit per Farrés 
Brothers que en van guanyar 
un, ara fa uns anys, amb l’es-
pectacle OVNI.
Tripula és un viatge estàtic 
dins un globus aerostàtic. 
Un espectacle per navegar 
fora del món, deixant-se en-
dur per l’aire i la imaginació. 
Aquest no és el primer premis 
que ha rebut: ha estat guar-
donat amb el premi FETEN 
2016 al millor espectacle d’es-
pai no convencional. També 
amb el Premi Fira de titelles 
de Lleida 2015 a la Millor es-
cenografia + Menció Especial 
del Jurat Internacional. Ha fet 
temporada al Teatre Nacional 
de Catalunya, a la sala Tallers, 

l’abril del 2016.
Pep Farrés, un dels compo-
nents de la companyia,  for-
mada també per Jordi Pa-
let i Jordi Farrés, mostra la 
seva “enorme satisfacció per 
aquest premi aconseguit, que 
no és res més que el reconei-
xement del sector a la nostra 
feina. Cal tenir en compte que 
el Premi Butaca és el premi 
de votació popular més im-
portant en el sector del teatre 
i per a nosaltres ens suposa 
una gran alegria”.
Tripula és un espectacle que 
a la nostra ciutat es va poder 
veure a la Mostra de Teatre del 
2014 i que ha voltat molt per 
Espanya i Europa. La veu en 
off que en català i en castellà 
és la d’en Pere Arquillué, ha 
estat traduïda a diversos idi-
omes: italià, francès, euskera, 
alemany i ara en anglès (en-
cara per estrenar).

TEATRE / LA VEU 

E ls Pastorets d’Igualada 
han encetat la tempo-
rada aquest diumenge a 

les 11:45h al Teatre Municipal 
l’Ateneu. Però abans, dissab-
te, van animar el centre de la 
ciutat amb l’original Pastorets 
GO, un símil del popular joc 
de Pokémon que emplaçava 
als vianants a caçar-los fent-
los-hi fotografies i penjant-les 
amb el hashtag #PastoretsGO 
a les xarxes socials. El joc va 
tenir una gran acollida entre 

els ciutadans que passejaven 
pel centre d’Igualada i va ser 
un èxit de participació. 
Amb aquesta acció, els Pasto-
rets d’Igualada van promoci-
onar l’inici de la temporada, 

una temporada que ha co-
mençant, ni més ni menys, 
amb l’alcalde Marc Castells a 
dalt de l’escenari, interpretant 
Llucifer, un dels dimonis prin-
cipals de l’obra.

L’original Pastorets GO i un institucional Llucifer  donen el tret 
de sortida a la temporada de Pastorets d’Igualada

 
El periodista Quim Morales 
interpretarà un personatge 
en la propera actuació
Els Pastorets d’Igualada tenen 
programades quatre funcions 
més fins a acabar la tempo-
rada, la següent, tindrà lloc 
el dilluns dia 26 de desem-
bre, dia de Sant Esteve, a les 
18:45h al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada i també 
comptarà amb un convidat 
especial; el periodista, locu-
tor i guionista, Quim Mora-
les, que actualment dirigeix 
i presenta el programa ‘La 
segona hora’ de RAC 1.

De cara a gener, hi ha pro-
gramades dues funcions pel 
dia 8, una a les 11:45h i l’al-
tra a les 18:15h i, el dia 15 de 
gener, finalitza la temporada 
2016-2017 amb l’actuació de 
les 11:45h. Totes les represen-
tacions tenen lloc al Teatre 
Municipal l’Ateneu i es po-
den comprar les entrades de 
forma anticipada a l’Agèn-
cia Over Fer Frans (rambla 
Sant Isidre, 9, d’Igualada), a 
través de l’APP Els Pastorets 
d’Igualada o de la platafor-
ma web:
 entrades.elspastorets.com.

 L’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, va pujar 
a l’escenari encarnant 
Llucifer, un dels dimo-
nis principals de l’obra

L’espectacle ha esta tra-
duït a diversos idiomes 
la qual cosa permet la 

seva exportació

El Premi Butaca a les mans dels Farres Brothers

surtdecasa.cat/centre
Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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E l Teatre de l’Aurora tan-
ca, aquest divendres 23 
de desembre, la prime-

ra edició del Cicle Les Golfes, 
una iniciativa que ha portat 
a la sala igualadina especta-
cles de molt petit format, de 
diversos gèneres i disciplines 
artístiques. És el cas d’Anebo-
da (The Show), una original 
comèdia escrita i dirigida per 
Joan Yago, un dels dramaturgs 
d’èxits del moment, i portada 
a l’escenari per la Cia. Patrícia 
Palomares; o la nit de contes 
per adults amb Seherzade Bar-
dají, que presentà l’espectacle 
La nit als ulls. El conegut actor 
Josep Julien, amb la seva adap-
tació d’El bon lladre, de Conor 
McPherson, és l’encarregat de 
posar un punt i a part a aquest 
nou cicle, que vol portar “pe-
tites perles” de l’escena actual 
catalana a l’emblemàtic espai 
de la Sala Les Golfes del Teatre 
de l’Aurora.
Josep Julien, conegut popular-
ment pels seus papers en tea-
tre, cinema i televisió (Secrets 
de família, La Riera...), es posa 
en la pell d’un sicari al Dublín 
dels anys noranta qui, per sor-
presa, es veurà immers en una 
fugida a través de l’illa d’Ir-
landa. “El personatge és un 
pinta? No. Un mala entranya? 
Tampoc. Un malvat, un fill de 
puta? No, no és prou dolent. 
Doncs què és, perquè un an-
gelet del cel tampoc ho és... 
De fet, és una barreja de mol-
tes mancances, alcoholisme, 
poca escola i una muntanya 
de fracassos cuits a foc lent en 
un entorn desgraciat; tampoc 
és cap llumenera i per ser un 
malparit, que és el que hauria 

de ser per la feina que fa, és 
massa bona persona. A mida 
que avança la funció, t’adones 
que vas agafant empatia amb 
el personatge i entens els seus 
sentiments; fins i tot l’ajudari-
es a que se’n sortís de les se-
ves malifetes.” explica en Josep 
Maria Ribaudí, membre de la 
Comissió de programació del 
Teatre de l’Aurora.
Aquest brillant monòleg té 
tots els ingredients d’un dra-
ma emocionant, d’una comè-
dia divertida i d’un thriller 
que farà encongir el cor dels 
espectadors. Aquest barreja 
de sensacions i emocions, han 
convertit Conor McPherson 

en un dels referents de la dra-
matúrgia a nivell mundial. El 
bon lladre és una mena de road 
movie cap a l’infern, on els 
conceptes del bé i el mal són 
expulsats del camí, de la carre-
tera. “Conor McPherson és un 
dramaturg i director irlandès 
que habitualment escriu sobre 
el que coneix: irlandesos, gent 
de mar, bevedors... i aquest 
monòleg n’és un bon expo-
nent, tot un exemple. Algú ha 
dit que aquesta obra és una 
road movie interior i penso 
que la imatge no pot ser més 
ajustada, ja que el protagonis-
ta ens explica la seva trajectò-
ria a partir d’un dia en què les 
coses es van torçar...” afegeix 
Josep Maria Ribaudí. Des de 
la seva estrena i en les diver-

Josep Julien és “El bon lladre” de Conor 
McPherson, a Les Golfes de l’Aurora

ses estades que ha realitzat en 
sales barcelonines, El bon lla-
dre, ha estat molt aplaudit per 
crítica i públic, especialment 
per la brillant interpretació de 
Josep Julien. Un treball que es 
podrà assaborir al màxim amb 
la intimitat i proximitat entre 
l’actor i el públic que ofereix 
la Sala Les Golfes del Teatre de 
l’Aurora. 

Horari i venda d’entrades 
El bon lladre, es podrà veure 
en funció única el divendres 
23 de desembre a les 21 h. 
Com és habitual, després de la 
funció, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Les entrades 12 euros i 
10 euros (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a www.teatreaurora.cat.

Amb aquest brillant 
monòleg, la sala inde-

pendent igualadina 
tanca la primera edició 
del Cicle Les Golfes, que 

ha portat a Igualada 
petites joies de l’escena 

catalana.

McPherson, un dels 
millors dramaturgs 

europeus del moment, 
combina en aquest 

monòleg el drama, la 
comèdia i el thriller

MÚSICA / LA VEU 

P er Nadal, un pas de 
pardal; per Sant Es-
teve, un pas de llebre. 

Però ja fa molts anys que a 
Igualada, Sant Esteve també 
és dia de música. És el dia 
que la Coral Mixta d’Iguala-
da ofereix el seu tradicional 
concert. En aquesta ocasió, el 
programa conté obres corals 
a capella de Monteverdi (el 
salm a set veus Lauda Jeru-
salem, que forma part de les 
Vespro della Beata Vergine), 
Mendelssohn (Mein Herz 
erhebet Gott), Kodály, Britten, 
Stanford, Busto, Vila i unes 
quantes nadales. 
El concert se celebrarà a la 
Basílica de Santa Maria a les 
12.30 i serà dirigit per Alfred 
Cañamero. Les entrades es 
poden adquirir anticipada-
ment al Punt de Difusió Cul-
tural del carrer Garcia Fosas 
2, de dimarts a divendres de 
19 a 21 h i dissabte de 11 a 
14 i de 18 a 21, al preu de 7 
euros. El dia del concert es 
vendran a partir d’una hora 
abans a 8 euros.

Concert de Sant 
Esteve amb la Coral 
Mixta a la basílica 
de Santa Maria

20€
40€

40€

7

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 
8 passatgers

facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com

RESTAURANT 
DE L’ANOIA 
NECESSITA

Cuiner/a
Ajudant de cuina

Requisits:
Vehicle propi
Català parlat

Interessats envieu el CV a:
classi�catsveuanoia@gmail.com
Indicant REF. 6492 a l’assumpte.
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Una altra sessió de l’AU-
GA (Aula Università-
ria de la Gent Gran de 

l’Anoia) va servir el passat 29 
de novembre per a què de la 
documentalista, Dolors Geno-
vès, presentés la seva longeva i 
vasta trajectòria de documen-
tals. Per descomptat, si bé uns 
estrets lligams familiars -de 
la Dolors- amb Igualada au-
guraven el ple total del Teatre 
Municipal de l’Ateneu, la ca-
tegoria i notorietat de les seves 
produccions van contribuir 
amb escreix a la verificació 
d’aquesta notable concurrèn-
cia.
Fer un cop d’ull a aquells titu-
lars de gran renom no va es-
quivar -per part d’aquesta di-
rectora de grans documentals 
de la Televisió de Catalunya- 
una mirada atenta a alguns 
dels més memorables que han 
transcendit significativament 
en la manera d’entendre la re-
alitat de Catalunya. En aquest 
sentit, no sense ressenyar el 
perfil professional d’aquesta 
investigadora d’excepció, re-
cordar algunes de les realitza-
cions més reeixides fóra del tot 
inexcusable. 
La Dolors Genovès (Barcelo-
na, 1954) és periodista i his-

toriadora, a més de Doctora 
en Comunicació i Humanitats 
per la Universitat Ramon Llull. 
Ha estat directora de docu-
mentals històrics a Televisió 
de Catalunya entre el 1992 i el 
2014. També és  Professora de 
Documentals de Creació i Di-
rectora dels Treballs de Final 
de Grau a la Facultat de Co-
municació Blanquerna (Uni-
versitat Ramon Llull) i mem-
bre del Consell de Redacció 
de la revista “Trípodos”, de la 
mateixa  Universitat.
Des d’un vessant estrictament 
professional està especialit-
zada en el documental d’in-
vestigació històrica, a partir 
d’unes recerques summament 
exhaustives i certificades que 
l’han portat a ser pionera en 
el camp de l’anomenada “re-
cuperació de la memòria”, 
des d’uns plantejaments que 
es desmarquen de qualsevol 
tòpic per a fer una expressa 
denúncia de l’error i l’horror 
i també reflexionar sobre la 
responsabilitat d’aquells que 
tenien i tenen el poder de de-
cidir. 
En aquest sentit, sobre me-
mòria, història i passat ha 
publicat: Memòria, narració i 
reconciliació a Sud-àfrica. Un 
balanç (Trípodos, n. 25. URL. 
Barcelona, 2009);  Vindicació 

dels botxins per a una política 
del perdó (Idees, n. 28. Barce-
lona, 2006), Les Barcelones de 
Porcioles (Editorial Proa. Bar-
celona, 2005); El documental 
sota sospita (Trípodos, n. 16. 
URL. Barcelona, 2005); Ope-

ració Nikolai: l’assassinat d’An-
dreu Nin (Història, política, 
societat i cultura dels Països 
Catalans, vol. 9: GEC,1999) i 
Rússia: els dossiers secrets (Re-
vista Lligall,1994). També és 
una puntual col·laboradora 

del diari Ara.
Quant a la seva àmplia filmo-
grafia, aquesta es fonamenta 
essencialment en la recerca de 
noves aportacions documen-
tades sobre els períodes cor-
responents a la República es-
panyola, a la Guerra Civil i a la 
Postguerra; unes realitzacions 
que l’han portat a treballar en 
arxius històrics -d’una decla-
rada solvència- d’aquí i d’ar-
reu. En conseqüència, alguns 
dels documentals més reeixits 
són: In memoriam (1986); 
Operació Nikolai (1992); 1968 
(1993); L’or de Moscou (1994); 
Sumaríssim 477 (1994); 4 dies 
de novembre (1995); Des-
prés del diluvi (1995); Cambó 
(1996); Cuba, siempre fide-
lísima (1998); Sapientíssims 
(2000); Chomón (2001); Joan 
March, els negocis de la guer-
ra (2003); Els viatges de Mona 
Lisa (2003); Abecedari Por-
cioles (2004); “Roig i Negre 
(2006); Entre el jou i l’espasa 
(2007); Topografia de la me-
mòria (2008). Els seus darrers 
treballs són a mode de trilogia: 
Adéu, Espanya? (2010); Això 
no funciona, o potser sí? (2011) 
i Hola, Europa! (2013); amb 
una última obra, del 2014, 
Déu, amb accent. Tot plegat, 
unes produccions que estan 
referenciades a totes les bibli-

Dolors Genovès, 25 anys de documentals històrics, 
de Televisió de Catalunya 

Dolors Genovès

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant
-Obert tots els dies de la setmana al vespre I dissabtes i festius al migdia
Reserves 93 801 91 79    hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com
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ografies  històriques i formen 
part de les videoteques de les 
universitats d’arreu del món. 

“Adéu, Espanya?” i “Hola, Eu-
ropa!”
El per què d’aquests dos docu-
mentals més recents i que més 
abast i ressò han exercit sobre 
el públic català i d’enllà de 
les nostres fronteres s’explica 
o bé justifica -en opinió de la 
Dolors- en què es tracta d’un 
material esdevingut com a una 
producció necessària d’ençà 
l’avenc dels processos de glo-
balització i democratització 
que han contribuït a conside-
rar una emergència -per part 
de les nacions sense estat- la 
voluntat de decidir el seu propi 
futur constitucional per tal de 
desentendre’s d’unes estructu-
res estatals que no acullen els 
seus trets diferenciats (cultura, 
llengua, economia i història); i 
alhora, aquests estats centrals 
a banda de ser un topall de 
les seves capacitats de desen-
volupament no són ni de bon 
tros uns validats interlocutors 
davant dels organismes inter-
nacionals. En conseqüència, 
s’entén que la independència 
és un dret democràtic i cal es-
tudiar-ne la seva viabilitat dins 
del marc d’un Occident que, 
malgrat les resistències, sembla 

que operarà uns canvis subs-
tancials al decurs dels propers 
anys. Això és, els moviments 
independentistes democràtics 
de les nacions sense estat rei-
vindiquen el dret a decidir el 
futur constitucional invocant 
el propòsit de la majoria dels 
ciutadans, els referèndums i el 
respecte a la diversitat inter-
na. Groenlàndia (Dinamarca), 
el Quebec (Canadà), Escò-
cia (Regne Unit) i Catalunya 
(Espanya) van incorporar-se 
–de manera pactada o força-
da– durant el segle XVIII als 
Estats als quals pertanyen ac-
tualment. 
Adéu, Espanya? és un docu-
mental que, servint-se d’entre-
vistes a personatges significats, 
compara la realitat de Groen-
làndia, Escòcia i el Quebec amb 
la de Catalunya en referència a 
la possibilitat d’independit-
zar-se dels seus estats respec-
tius; i ho fa tot plantejant-se si 
“la secessió és democràtica” i si 
“els processos de secessió són 
jurídics o polítics”, és a dir, pre-
cisant el marc democràtic i les 
vies per a accedir a la indepen-
dència. Seguidament s’analitza 
la situació econòmica de cada 
país i la seva viabilitat com a 
Estats sobirans; i finalment, 
examina els posicionaments 
oficial i extraoficial de la Unió 

Europea davant la possibilitat 
de la secessió d’una part d’un 
Estat membre. El documental, 
doncs, indaga i reflexiona so-
bre les raons d’aquesta avinen-
tesa des del context actual, i 
aborda els arguments i les di-
ficultats que a aquest procés 
democràtic i pacífic li caldrà  
superar.
Hola, Europa!, la continuació 
natural d’Adéu, Espanya, fa un 
recorregut minuciós per tot 
el territori de Catalunya, amb 
les quatre capitals catalanes 
incloses, prenent com a retrat 
representatiu de la ciutadania 
de Catalunya (amb trenta-una 
persones) per a reflexionar 
sobre el dret a l’autodetermi-
nació i la situació política que 
es viu a la Catalunya d’avui -la 
més transcendent de la seva 
història moderna- i el seu 
avenir. Es tracta d’un itine-
rari a través d’unes opinions 
que palpiten pels paisatges, les 
ciutats i les idees, bo i rebatent 
tots els missatges de la por dels 
ens que se’n deriven del poder 
central. 
El documental esbrina i pon-
dera el per què d’unes dades 
que expliquen les raons del 
dret a l’autodeterminació de 
Catalunya, des del 80% dels 
diputats del Parlament català 
que donen suport a una con-

sulta fins al 55% dels catalans 
que han manifestat - segons 
les enquestes- la seva voluntat 
d’apostar per la creació d’un 
estat propi; unes xifres que ni 
tan sols s’assemblen a les ob-
tingudes en les formulades 
en nacions com: el Quebec, 
Flandes, Escòcia o el País Basc. 
Amb tot, definitivament, i des 
dels àmbits i sensibilitats que 
han reflexionat sobre el pro-
cés, els seus avantatges i les 
seves dificultats, pensadors, 
economistes, empresaris, soci-
òlegs, eurodiputats, periodis-
tes, polítics i enginyers han fet 
arribar les seves impressions, 
amb la coincidència de reco-
nèixer que el fet més transcen-
dent del moment polític que 
viu Catalunya respon al dret 
democràtic de poder decidir 
sobre el seu futur constituci-
onal. 
Definitivament, en parau-
les de la Dolors: “Parlar amb 
normalitat i sense eufemismes 
dels processos d’independèn-
cia i de secessió -tal i com es 
fa a la resta del món- sembla 
que encara faci por”. I, en con-
traposició a algunes postures 
mantingudes a l’Estat espa-
nyol, la Dolors Genovès de-
fensa i conclou que: “... arreu 
del món ningú no fa referèn-
cia ni a la por ni a la força”; en 

tots els casos, des d’uns crite-
ris civilitzats i des del debat 
democràtic, els qui es postu-
len pel “no” ho haurien de fer 
amb arguments racionals. 
Per últim, l’obvietat de la talla 
professional d’aquesta docu-
mentalista es fa palesa amb la 
relació de premis i guardons 
de què ha estat mereixedora, 
com: un Primer Premi Cine-
ma-Rescat, a la millor utilit-
zació d’imatges d’arxiu, per 
Chomón, Barcelona 2002; 
Primer Premi de la FIAT/
IFTA (Federació Internacio-
nal d’Arxius de Televisió), per 
Chomón, Antalya 2002; Millor 
Documental Europeu 1996, 
Premi Especial France 3, per 
Sumaríssim 477; Primer Premi 
a la Memòria Popular, Barce-
lona 1995, per la Trilogia so-
bre la Guerra Civil Espanyola: 
Operació Nikolai,  L’or de Mos-
cou i Sumaríssim 477; Premi a 
l’Audàcia Ajoblanco per Ope-
ració Nikolai, Barcelona, 1993; 
Finalista al Festival Internaci-
onal de Cinema de l’Havana 
1998 i al Ciutat de Barcelona 
1993; i també al Festival In-
ternacional de Televisió, Film 
i Vídeo de Nova York 1996. I, 
el més recent, al 2010, Premi 
de Comunicació d’Òmnium 
Cultural per Adéu, Espanya? 
(TVC, Brutal Media).

Dolors Genovès, amb estrets lligams familiars igualadins, és l’autora, d’entre molts d’altres, dels documentals “Adéu, Espanya?” 
i “Hola, Europa”, que han tingut molt ressò entreel públic català

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

MENÚ DE SANT 
ESTEVE: 25€

MENÚ DE CAP D’ANY: 30€
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Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
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TEATRE / LA VEU 

L es festes nadalenques 
són sinònim de teatre 
familiar de proximitat 

al Teatre de l’Aurora. Des-
prés de la bona acollida re-
buda l’any passat en la seva 
primera edició, torna el Cicle 
Km.0, un projecte impulsat 
per la sala igualadina amb la 
col·laboració de les compa-
nyies professionals de teatre 
familiar de l’Anoia, amb l’ob-
jectiu de donar més visibilitat 
i apropar al públic els seus 
espectacles i la seva tasca. Els 
encarregats d’obrir el segon 
cartell d’aquest cicle són les 
2princesesbarbudes, que pre-
sentaran, el 26 i 27 de desem-
bre, el seu darrer espectacle 
Sempre de vacances. Tancarà 
el cicle la companyia Teatre 
Nu, també amb el seu darrer 
treball Maure el dinosaure (7 
i 8 de gener). 

Les 2princesesbarbudes pre-
senten Sempre de vacances, 
en substitució d’Anne, de la 
Cia. La Mandarina
Inicialment, la Cia. La Man-
darina era l’encarregada 
d’obrir la segona edició del 
Cicle Km.0 amb l’espectacle 
Anne, però per problemes 
d’última hora s’ha hagut de 
suspendre i serà substituït en 
el programa per Sempre de va-
cances, el darrer treball de les 
2princesesbarbudes.
Així, les 2princesesbarbudes 
porten a l’escenari els temes 
del seu darrer disc, també ti-
tulat Sempre de vacances. “Són 
11 cançons de composició 
pròpia que parlen de les ore-
netes, sobre com fan el niu, 
què mengen, la seva criança, 

com viatgen d’un lloc a l’al-
tre, com canten, què vestei-
xen, què somien... Les cantem 
amb un to humorístic i amb 
el nostre estil, ritmes pop amb 
instruments de joguina. Par-
lem de les orenetes, que mi-
gren, que sempre busquen el 
bon temps, i amb humor les 
comparem amb algunes coses 
nostres, dels humans”, explica 
Marc Marcé, de les 2prince-
sesbarbudes. A l’escenari hi 
trobareu “quatre orenetes bar-
budes”, que són, l’Helena Ca-
sas (bateria de joguina, pan-
dereta, pianet, acordió petit 
i veu), Marc Marcé (guitarra 
elèctrica de tres cordes, uku-
lele de joguina i veu), Marc 
Poch (bateria de joguina, me-
lòdica, pianet i carilló de jo-
guina) i Toni Vilaprinyó (baix 
petit), que es retroben després 
de la migració per fer un con-
cert amb instruments de jo-
guina i ritmes pop. Aquestes 
“quatre orenetes barbudes” 
són: L’Helena Casas (Pomada, 
Conxita, Angelina i Els Mo-
derns i il·lustradora) i el Marc 
Marcé (músic i tècnic de so) 
quan treballen plegats són les 

2princesesbarbudes. 
“Estem molt contents per 
participar en una iniciati-
va com aquesta, que dóna a 
conèixer el treball que fem les 
companyies de la comarca, se 
sense oblidar –i això és molt 
important-, que ho fem dins 
una programació de teatre 
professional. És important 
que les companyies d’aquí 
fem una mica de “gremi” per 
reivindicar que a l’Anoia és 
fan coses de qualitat”, ha as-
senyalat Marc Marcé sobre la 
iniciativa del Cicle Km.0 im-
pulsada pel Teatre de l’Aurora

Taller de dansa per 
conèixer la Cia. 
La Mandarina, de prop
En aquesta segona edició, el 
programa del Cicle Km.0, 
presenta dues propostes: un 
Taller de dansa a càrrec de la 
Cia. La Mandarina i la visita 
Vine a conèixer la Casa del 
Teatre Nu, a càrrec de la com-
panyia Teatre Nu.
Amb el Taller de dansa, la 
Cia. La Mandarina ens convi-
da a gaudir, al seu local Espai 
d’Arts escola de dansa, d’un 

Les 2princesesbarbudes presenten Sempre de 
vacances dins el Cicle Km0 del Teatre de l’Aurora

divertit taller introductori a 
la disciplina de la dansa. Està 
adreçat a nens i nenes de 4 a 
6 anys i de 7 a 9 anys (que es 
dividiran en dos grups segons 
aquestes edats) i es farà un 
reconeixement de les possibi-
litats de moviment del propi 
cos i de la seva capacitat ex-
pressiva. Per participar al ta-
ller no és imprescindible tenir 
coneixements previs de dan-
sa i cal portar roba còmoda i 
mitjons. El Taller de dansa es 
durà a terme el dimarts 27 de 
desembre, a les 11 h., a l’Espai 
d’Arts, escola de dansa, al car-
rer Tarragona, 45 d’Igualada.

Funcions, horaris i venda 
d’entrades de l’espectacle i 
del taller de dansa
Les representacions de Sem-
pre de vacances, de les 2prin-
cesesbarbudes tindran lloc 
dilluns 26 i dimarts 27 de de-
sembre, a les 19 h. Les entra-
des 8 euros i 6 euros (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.
El Taller de dansa organitzat 
per la Cia. La Mandarina es 
durà a terme el dimarts 27 de 
desembre, a les 11 h., a l’es-
cola de dansa Espai d’Arts, al 
carrer Tarragona, 45, d’Igua-
lada. La visita és gratuïta i va 
inclosa en l’entrada de l’es-
pectacle Sempre de vacances, 
de les 2princesesbarbudes. 
Un cop comprada l’entrada, 
els interessats en fer la visita 
han de fer una reserva a tra-
vés del correu:
 info@teatreaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU 

Ester Llopis, Isabel Badia, Neus 
Garravé; Montserrat Mestre 
son les “MEZZOS”, quatre 
veus delicioses recolzades en 
uns coneixements musicals 
molt sòlits. Les acompanyà, en 
algunes peces, un pianista de 
nivell: Marc Castellà. Tot ple-
gat va fer que les interpreta-
cions de cançons de Nadal de 
tot el món resultessin una des-
coberta per a molts. L’última 
part del concert la dedicaren 
als grans músics del segle XX, 
especialment anglosaxons, i el 
públic va veure totes les capa-
citats i el treball de conjunció 
del jove grup i ho agraí amb 
molts aplaudiments.
AUGA reprendrà les sessions 
el dia 16 de gener del 2017 
amb una sorprenent visió del 
músic de Collbató Amadeu 
Vives

Mezzos, una tarda 
deliciosa a l’AUGA

Avui, jazz al Hot 
Blues

Avui divendres el bar musical 
Hot Blues acollirà el concert 
Igualada All Stars, a càrrec 
d’Albert Cirera, Jaume Llom-
bart, Oriol Roca i Ildefons 
Alonso, quatre músics iguala-
dins que han trobat un espai 
en el Jazz Català. El concert 
serà a 2/4 d’11 de la nit i l’en-
trada costa 5 euros.
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Oh my God Barcelona!. Direcció: Mònica Bofill. 
Amb: Anna Arena, Laura Pau, Mònica Portillo/Xuel 
Díaz, David Anguera, Jofre Bellés i Albert Ruiz. Pro-
ducció: Associació Artdevellut. Teatre de l’Aurora. 
Dissabte, 17 de desembre 2016 

L a Cia. Bratislava proposa una comèdia musi-
cal fresca i lleugera, adaptació de l’opereta La 
vie parisienne composta ara fa 150 anys per 

Jacques Offenbach. La història d’un noi que es fa 
passar per guia turístic per entabanar amorosament 
una anglesa “rica i amb classe” és ben poca-solta i 
banal, però té la seva gràcia i entreté feliçment l’au-
diència amb el seguit d’embolics que va generant. 
Com indica el títol, s’ambienta a Barcelona, la dels 
nostres dies, la que es debat sobre l’oferta turística 

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Fresca i lleugera comèdia musical 
amb visions ben diferents si vénen de l’administra-
ció, el teixit comercial, el veïnat... L’actualitat, així 
com la pretesa sàtira de l’obra original a la societat 
benestant i el turisme de masses, però, queda molt 
al rerefons, per darrere d’una trama certament naïf 
(pertany a uns altres temps).
Hi participen 6 actors-cantants-músics que es rei-
vindiquen com a ‘artistes complets’ en la voluntat de 
potenciar un format de musical que consideren poc 
comú en l’escena catalana. Així, integren a l’acció te-
atral, vocal i coreogràfica la interpretació de música 
en directe amb un piano, un violí, un saxo tenor, un 
trombó de vares, un ukelele, un acordió i percussió. 
Molts instruments que, tret del piano, apareixen de 
manera gairebé anecdòtica.
L’escenografia s’ajuda de l’equipatge del matrimoni 

guiri per recrear els mobles del “Gran Hotel Barce-
lona” on suposadament estan allotjats. Unes maletes 
plenes d’adhesius que, obertes, evoquen el moble 
bar, l’armari de la vaixella o uns prestatges. Com al-
tres aspectes de la posada en escena –com ara el dis-
seny de llums– és modesta, però la compensen amb 
l’energia i la il·lusió que desprenen a l’escenari.
Són una companyia jove (nascuda el 2013) formada 
per actors joves que, després de la seva carta de pre-
sentació amb La Gran Duquessa de Gerolstein (també 
d’Offenbach) gratament acollida, giren el segon pro-
jecte amb una línia artística clarament definida que 
contribuirà a posicionar-los i trobar el seu públic.

FOTOGRAFIA / C. PLANELL 

U n any més, aquest 
mes de desembre, el 
Saló internacional de 

Fotografia digital ha partici-
pat de l’esdeveniment del 66è 
Trofeu Pell, amb una nombro-
sa concurrència de fotografies.
L’acte de lliurament de premis, 
així com la inauguració de 
l’Exposició, va tenir lloc aquest 
passat diumenge, dia 18, a les 
dependències de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, amb 
la presència dels membres del 
Jurat i del regidor de Cultura, 
Pere Camps; a més de Miquel 
Vila, en representació del Gre-
mi de blanquers d’Igualada, i 
també de Josep M. Godó i Jo-
sep M. Pomés. 
Per part dels membres del Ju-
rat, Joan Tomás, Josep Ponsa 
i Josep M. Casanoves, a més 
de  Ramon Mascaró, chair-
man del saló, es va estimar la 
importància de l’elevada par-
ticipació i sobretot la notable 
qualitat de les obres presenta-
des. I, una vegada examinades 
les 3133 fotografies de 221 
autors, provinents de 41 estats 
d’arreu del món, aquest 66è 

Trofeu Pell va emetre el ve-
redicte unànime que donava 
com a guanyadors a:
José Beut Duato, com a mi-
llor autor del Saló, al qual se-
gueixen Joan Mimo Bayo, per 
l’obra El dedo-Cabo de Gata, 
i Manel Puigcerver Oliván, pel 

El 66è Trofeu Pell 2016, guanya en 
nombre de concursants i qualitat 
artística

millor contrallum;  autors dels 
quals n’és inexcusable fer-ne 
elogi, i que al costat d’altres 
premiats les imatges estan ex-
posades fins al proper 29 de 
gener, en horari de dissabte 
(de 7 a 9 del vespre) i diumen-
ge (de 12 a 2 i de 7 a 9).

CINEMA / LA VEU 

E l III Festival de curtme-
tratges Rewind festival 
de Vilanova del Camí 

ha tancat el període de recep-
ció de curts amb 552 obres 
inscrites de 42 països de 5 
continents. El certamen orga-
nitzat per l’associació +Qcine, 
amb Javier Pérez-Vico i Raül 
Bocache al capdavant, ha do-
blat el nombre de curts pre-
sentats respecta l’edició an-
terior, en què van ser 274. Els 
nominats se sabran, com a 
molt tard, el 31 de gener.
Més del 60% dels curtmetrat-
ges presentats són de l’estat 
espanyol, seguits d’Alemanya 
i França. A banda de les pro-
postes europees, d’on tam-
bé n’han arribat bastantes és 
dels continents americans, de 
Brasil, Mèxic, l’Argentina i els 
Estats Units, principalment. 
Per seccions, a la Secció ofici-
al hi ha 198 curts inscrits, 53 
a Òpera prima, 32 a la secció 
paral·lela Micro-curts, 41 al 
Premi iberoamericà, 52 a ani-
mació i 126 a Parla estrangera.
Aquesta última secció, el Pre-

mi al millor curtmetratge de 
Parla estrangera, és una no-
vetat del III Rewind Festival, 
inclosa per la gran quantitat 
de curts que reben d’arreu 
del món. Amb aquest seran 
16 els guardons que lliura-
rà el Rewind a la seva tercera 
edició, que se celebrarà del 17 
al 26 de març a Vilanova del 
Camí.
El director de ‘Barcelona, nit 
d’hivern’ i ‘El pregón’ i gua-
nyador del Premi al millor 
curt de la primera edició, Dani 
de la Orden, formarà part del 
jurat d’aquesta tercera edició. 
Des d’aquest any, a més, el 
Rewind Festival forma part de 
la marca de qualitat Catalunya 
Film Festivals, que garanteix 
que se segueix un codi deon-
tològic de bones pràctiques i 
de professionalitat tant envers 
els creadors com el públic.

Més de 550 curts inscrits 
al III Rewind Festival de 
Vilanova del Camí

El certamen compta 
amb obres provinents 
de 42 països de 5 con-
tinents, amb 345 de 

l’estat espanyol
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LLIBRES / LA VEU 

E l passat dijous, 15 de de-
sembre, el Saló de Ses-
sions de l’Ajuntament 

va acollir la presentació del 
llibre Fons musicals de la ba-
sílica de Santa Maria d’Igua-
lada de l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, editat pel Servei de 
Publicacions de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB). Aquest treball de 
Josep Maria Gregori i Anna 
Romeu va obtenir el Premi de 

Recerca Doctor Joan Merca-
der en l’edició 2014 dels Pre-
mis Ciutat d’Igualada. L’obra 
conté un estudi historiogràfic 
sobre els organistes mestres 
de capella que van regir el 
magisteri musical de l’esglé-
sia parroquial de Santa Maria 
entre els segles XVI i XX i la 
catalogació de les col·leccions 
de manuscrits i impresos que 
configuren el Fons Musical 
de la basílica de Santa Maria, 
que conserva l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia.

Presentat el llibre sobre 
els fons musicals de la 
basílica de Santa Maria

LLIBRES / LA VEU 

L ’editorial Proa és una 
de les més veteranes 
del panorama litera-

ri català. Una exposició a la 
Biblioteca Central d’Iguala-
da repassa ara la seva llarga 
trajectòria. Sota el lema de 
«A tot vent: cinquanta anys 
del rellançament d’edicions 
Proa» la mostra repassa les 
diferents etapes d’aquesta 
editorial, creada l’any 1928 
per Marcel·lí Antich i Josep 
Queralt. Concretament, se 
centra en un dels moments 
clau de la seva història, als 
anys 60, quan va engegar una 
nova etapa innovadora en 
tots els sentits que va servir 
d’impuls definitiu a les lletres 
catalanes en una època grisa 
marcada per la dictadura.
El moment clau va ser l’any 
1964 amb una gran campa-
nya publicitària que portava 
per lema «La propera festa del 
llibre serà de color taronja» i 
que va suposar una autènti-
ca renaixença de l’editorial, 
gràcies al mecenatge de l’em-

presari Joan Baptista Cen-
drós. A part d’aquesta fita, la 
mostra porta a redescobrir les 
edicions Proa dels anys vint i 
trenta: una editorial popular, 
amb ambició universal, que 
va aplicar estratègies publici-
tàries noves i que, encara avui, 
és un referent per la qualitat 
de les obres i per la bellesa 
de les edicions. I no oblida 
tampoc el treball que va fer 
aquesta editorial durant els 
anys de la guerra i immediata 

postguerra i l’exili.
L’exposició recull fotografies, 
catàlegs, dissenys de portades 
(totes amb el característic co-
lor taronja) i llibres de totes 
les èpoques d’una editorial 
que ha estat i és la casa de 
nombrosos autors. Està orga-
nitzada pel Consorci de Bibli-
oteques de Barcelona i comis-
sariada per Julià Guillamon. 
Tot plegat es pot visitar a la 
sala d’exposicions de la Bibli-
oteca fins al dia 7 de gener.

Una exposició a la Biblioteca Central 
repassa els 50 anys del rellançament 
de l’editorial Proa

CULTURA / LA VEU 

L’espai de debat i reflexió 
d’Igualada DdD (Di-
marts de Diàlegs) ha 

guanyat el Premi Ateneus de 
Catalunya 2016 en l’àmbit de 
la comunicació. El guardó l’en-
trega la Federació d’Ateneus de 
Catalunya i reconeix la tasca de 
DdD a l’Ateneu Igualadí “per 
haver reinventat el format de 
tertúlia tot adaptant-lo als nous 
temps i per promoure el debat a 
Igualada amb una proposta que 
creu en el diàleg i l’intercanvi 
d’impressions com a camins 
per construir la societat”.
Al seu parlament, el coordina-

dor de DdD, el periodista Jordi 
Cuadras, ha donat les gràcies 
a la Federació pel premi i ha 
destacat que “Dimarts de Dià-
legs sempre ha cregut en tres D 
que, a més de ser les inicials del 
nostre nom, són les D de dià-
leg, debat i discussió. Entenem 
que aquestes tres D són eines 
molt útils per promoure el co-
neixement i el pensament crític 
a la ciutat. De fet, creiem que 
cap societat pot avançar sense 
fomentar el diàleg i el pensa-
ment crític i així ho apliquem 
des l’Ateneu per evitar passar 
de puntetes per sobre de molts 
temes que ens afecten. I ho 
fem des d’una estima, una 
inquietud i un interès molt 

gran per Igualada”.
Cuadras també ha destacat que 
“DdD és un espai nascut des de 
la societat civil i per a la societat 
civil on escoltar moltes opini-
ons perquè, després, cadascú en 
tregui les seves pròpies conclu-
sions”. El coordinador de DdD 
ha agraït a l’Ateneu Igualadí el 
fet que hagi estat la incubadora 
del projecte des del primer mo-
ment, a tot l’equip que el pre-
para, als ciutadans que partici-
pen cada mes a les sessions i als 
convidats que hi ha hagut: “És 
un premi que volem compar-
tir amb tots els qui fan possible 
que DdD sigui aquest espai de 
debat i reflexió d’Igualada”.
DdD va néixer al gener de l’any 

2014 i des d’aleshores ja ha dut 
a terme un total de 27 sessions 
en les quals cada mes es tracta 
un tema diferent de debat so-
bre Igualada: econòmics, so-
cials, polítics o culturals fins a 
urbanístics, artístics, de religió 
o d’indústria. Durant aquests 
tres anys hi han participat 27 
ponents que són els que in-
trodueixen la sessió des d’una 
mirada externa, 141 convidats 
a la “Fila 0” que fan l’anàlisi 
del tema en clau local i 2.300 
persones de públic, que també 
participen de la sessió apor-
tant-hi reflexions o preguntes. 
La web de la iniciativa és di-
martsdedialegs.cat i s’hi poden 
veure resums en vídeo i text de 

totes les sessions.
L’equip de DdD el formen 
Jordi Cuadras, Mireia Claret, 
Anna Carretero i compta amb 
la col·laboració de Ricard Es-
pelt i Quim Muntané. L’en-
trega dels Premis Ateneus, que 
han celebrat la 27a edició, s’ha 
fet al Museu Marítim de Barce-
lona i el premi per Dimarts de 
Diàlegs l’han recollit el coordi-
nador de DdD, el vicepresident 
de l’Ateneu Joan Torrents i la 
responsable de Relacions Ins-
titucionals de l’entitat Carme 
Mateu. A la mateixa categoria 
que Dimarts de Diàlegs opta-
ven al premi de comunicació 
un total de quatre projectes de 
diversos ateneus de Catalunya.

DdD rep el Premi Ateneus de Catalunya 2016 
per fomentar el debat a Igualada
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Una mostra col·lectiva, del tot inexcusable!

A quest dies, des de l´1 de desembre fins al 8 
de gener del 2017, l’Espai Artèria  presenta 
dues magnifiques, singulars i sorprenents 

exposicions, aplegades sota el reclam [Inter]Canvi. 
Paisatges compartits i Guanyadors del Miniprint in-
ternacional, de Cadaqués, 2015, que exigeixen una 
assossegada i atenta mirada 
Això  és, es tracta de la segona edició d´[Inter]Canvi, 
organitzada a Artèria, des d’una iniciativa del Centre 
d’art contemporani i sostenibilitat (CACiS) El Forn; 
una mostra col·lectiva que exposa una vasta col·lec-
ció d’obres en la línia de difondre nous llenguatges 
contemporanis estretament associats i vinculats amb 
l’ecologia i el medi natural; és a dir, unes creacions 
[Inter]Canvi. Paisatges compartits en què els artistes 
presenten el territori -del qual tots en formem part 
i ens hi movem- com a una inequívoca i fantàstica 
font d´inspiració.
En aquesta línia són admirables les realitzacions 
artístiques de: Alèxia Lleonart, “Esbarzers” (tècnica 
mixta), Josep Morral “Càpsules del temps” (pin-
tura), Marc Sellarès “Fins que se’m curin les ales” 
(escultura), Marco Ranieri “Biosferas”, “Histórias 
del aire”, “Memòrias” (escultura), Maria Picanyol 
“Estructures discursives” i “Africanes” (ceràmica), 
Masaya Eguchi (pintura), Mònica Campdepadrós 
“Vibracions”, “Estudis del garbuix” i “Dama Vestida” 
(pintura i obra gràfica), entre d’altres.
Paral·lelament, i des d’una altra perspectiva, en 
aquest mateix espai hi són exposades les creacions 
artístiques  dels guanyadors de la 35ena edició del 

SARDANES / LA VEU 

D imecres es va celebrar 
al Centre Cívic de la 
nostra localitat la fes-

ta de cloenda del trimestre dels 
cursos que s’imparteixen, i 
per aquest motiu les diferents 
modalitats de ball que és prac-
tiquen es varen veure repre-
sentades per els alumnes dels 
dits cursos; en quan a la nostra 
entitat, l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada, participà en darrer 
lloc, ballant molt acuradament 
la sardana “Record de Calella” 
de Vicenç Bou, la qual fou es-
trenada a Calella en el trans-

curs del seu 26è aplec, el 7 de 
juny de 1953. 

Última classe per aquest any
Com cada dimarts el curset de 
sardanes es disposa a fer la seva 
feina tot pensant ja per el dia 
següent que serà la festa de fi 
de trimestre i que és tindrà de 
demostrar davant del públic as-
sistent lo que s’ha après des del 
setembre; s’assaja a fons la sar-
dana que es ballarà el dimecres: 
“Record de Calella”; a la mitja 
part hi hagué uns obsequis per 
els quatre monitors d’enguany, 
que son la Maria Ferrer, la Mer-

Activitats sardanístiques

cè Gudayol, el Josep Castellà i 
el Pere Ribalta, moment que 
reprodueix la fotografia. A tots 
ells moltes gràcies per la seva 
tasca desinteressada i interès 
mostrat per ensenyar la nostra 
dansa. 

Ballada per la diada de Reis
Una vegada més i com és tradi-
cional tindrem la primera ba-
llada de l’any 2017 el dia 6 de 
gener, dia de Reis, a les 12 del 
migdia, a la Pl. de Catalunya, al 
costat de la màquina de vapor; 
ens acompanyaran la cobla 
Lluïsos de Taradell.

Salutació Nadalenca
En nom de tots els membres de 
la Junta de l’Agrupació Sarda-
nista d’Igualada rebeu tots els 
igualadins i anoiencs una forta 
salutació i abraçada, tot desit-
jar-vos unes molt bones festes 
nadalenques i a la vegada que el 
proper 2017 ens doni a tots i a 
totes la pau, la felicitat i l’amor 
que tothom anhela i que tant 
difícil és de trobar.

MÚSICA / LA VEU 

D urant el mes de De-
sembre, la Schola 
Cantorum, oferí con-

certs de Nadal a l’Asil, a l’Hos-
pital d’Igualada, i l’últim, 
que cloïa aquesta trilogia 
nadalenca, dimarts passat 
20 de desembre a la residèn-
cia Pare Vilaseca de la nostra 
ciutat. Tots tres foren amb la 
direcció i teclat d’en Pol Pas-
tor. Dissabte 24 de desembre 

Intens desembre per a la 
Schola Cantorum

aquesta formació coral es 
desplaçarà a Rubió per par-
ticipar en la missa del Gall a 
l’església de Santa María de 
Rubió. Al finalitzar la cele-
bració, hi haurà un ressopó 
amb coca, cava i torrons al 
centre recreatiu del Castell 
de Rubió. Per al desplaça-
ment s’ha habilitat un au-
tocar. Recordem que si hom 
vol acompanyar-nos pot tru-
car al següent mòbil i dema-
nar per Jordi, 666.49.01.85. 

Miniprint Internacional, de Cadaqués, 2015; un 
aparador i oferta de venda d´estampes de gravat 
-en petit format- d’autors tan significats i interna-
cionals com: Stephen Lawlor (Irlanda),  William 
Barnhart (Estats Units), Danielle Grosbusch (Lu-
xemburg), Litzco Yamamiya (Japó), Cristina Pérez 
i Alay (Catalunya) o Victoria Westmacott-Wrede 
(Alemanya).
El Miniprint Internacional de Cadaqués apunta a 
ser una aposta de concurrència de  gravats oberta a 
totes les tendències i tècniques de l’estampació, en 
la qual hi  participen artistes de tot el món. Es trac-
ta d’un concurs convocat any rere any, des de 1981, 
mitjançant la divulgació de les bases de participació 
puntualment adreçades a artistes, tallers de gravat, 
escoles, universitats i mitjans de comunicació d’un  
elevat reconeixement mundial.

[INTER]CANVI. PAISATGES COMPARTITS I GUANYADORS DEL MINIPRINT INTERNACIONAL, 
DE CADAQUÉS, 2015.



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Berat, a Albània, 
la bella vila de les mil finestres i un castell

Ambient nadalenc

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

E
n la ruta cap a l’interior i direcció sud, a tocar amb el meandre del 
riu Osumi i embolcallada per les prominències dels Tomorri, una 
de les primeres poblacions de renom que et ve a rebre és Berat, una 
bellíssima vila catalogada per la UNESCO en tant que Patrimoni de 

la Humanitat. Lluny de tota disputa, Berat segueix sent una posició d’unes 
més que atresorades construccions mil·lenàries disposades a parlar-te del seu 
passat; especialment pel que fa a prop d’un miler de finestres sempre obertes 
a què descobreixis els singulars episodis que van donar-li diferents denomina-
cions. Tanmateix, un tret característic converteix en comuna o gairebé clònica 
les arquitectures dels districtes històrics residencials (Kala Mangalem i Gori-
zia) d’èpoques successives que, avui, han esdevingut -generació rere genera-
ció- una autèntica atracció turística; resultant de la intervenció de veritables 
genis de la construcció –i si es vol de l’interiorisme- que van saber concedir a 
cada espai els elements funcionals que li eren necessaris.
L’emplaçament on ha estat aixecada aquesta població compta amb més de 
dos mil anys d’història, a pesar que va ser en temps del general macedoni 
Antipatreia quan unes prominents  construccions fortificades van guanyar 
potestat per al següent mandat de l’emperador bizantí, Théosode (segle V) en 
la línia de convertir-se en la quaranta-vuitena ciutat important de la provín-
cia bizantina de Nova Epirus. Però, més endavant, sota la influència del rei de 
Nàpols, el serbi Stefan Dusan, va ser reconeguda en la categoria de centre de 
diverses assimilacions religioses i culturals de signe europeu i otomà, dins del 
marc del nou Principat albanès, en què Berat adoptaria definitivament aquest 
substantiu d’origen eslau, que és correspon amb “ciutat blanca”. Això és, al 
costat d’unes cases revestides d’una blanca i immaculada puresa, amb els seus 
grans finestrals que aposten a ser els ulls del dia a dia, un cert toc distintiu del 
maquillatge urbà és aquell que li va anar concedint pas a pas una progressiva 
islamització molt ben  consolidada més tard a tombants del segle XVIII -tot i 
compartir-se harmònicament amb els fonaments de la religió cristiana- com 
a una esplèndida i autentica ciutat oriental.
I, accessible a peu, malgrat uns captivadors carrers costeruts, hi ha la Ciutade-
lla: el monument més antic de la ciutat. D’aquí estant, a una relativa alçària del 
discret pujol que la sosté, aquesta fortificació dels dies de l’emperador bizantí 
Miquel Ir a partir del segle XV va ser definitivament renovada i restaurada 
sota el domini venecià. Per les seves interioritats, tot és anar perseguint les 
imponents siluetes desiguals de més d’una vintena de torres, edificades en 
moments diferents, que s’assenten fermament sobre uns enormes blocs de 
pedra, no sense deixar-te espiar uns suggeridors espais urbans que dibuixen 
una serena quotidianitat veïnal. Emperò, totes les intimitats que al seu temps 
van ser protagonistes de la història d’aquesta vila, ara has d’imaginar-te-les, 
atès que s’han sabut custodiar molt bé dins del Museu Nacional a Tirana.  

L es festes de Nadal, tan entra-
nyables i familiars, tenen un 
ambient peculiar, que es ma-

nifesta d’una i mil maneres. Llums, 
música, color, concerts, nadales de-
sitjant bones festes, pessebres, tió, 
pastorets, arbres guarnits, pares 
Noel, cantades, àpats d’empresa... 
Allà pels anys 1984-85, l’Associació 
de veïns i comerciants “La Guia”, del 
carrer de l’Argent, que presidia la Jo-
ana Moncunill i tenia de sostspresi-
denta a l’Enriqueta Closa, va endegar 
unes passejades d’un Pare Noel, aju-
dat per altres cinc o sis de més petits, 
per tal de repartir unes llaminadures, 

o caramels, als vianants.
Aquests ajudants foren uns nens i 
alguna nena que, per tal de sortir al 
carrer, es revestiren de la mítica figu-
ra nadalenca, als baixos de la perru-
queria “Erika”, on la mestressa havia 
preparat els vestits, gorres  i sarrons 
de saca. Allí, la pròpia Enriqueta, 
ajudada per l’Annita Costa, de ca 
l’Espardenyer, els uniformaren i ma-
quillaren, degudament.
Fou una nota simpàtica que, junta-
ment amb la il·luminació -que paga-
ven els propis veïns- va crear, durant 
aquelles ja llunyanes festes, un ambi-
ent nadalenc al carrer, i a Igualada.  
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MÚSICA
Igualada 
Tradicional cantada de nadales amb la 
participació de les corals de la ciutat. 
Sota la direcció de Josep Bernardí de 
l’Agrupació Coral la Llàntia.
Divendres a les 8 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament.

MÚSICA
Igualada 
Concert de Nadal de la Coral Xalest
“A ceremony of carols”. Música coral se-
gle XX amb acompanyament d’arpa, de 
temàtica nadalenca. .
Divendres a 2/4 de 10 del vespre a la ba-
sílica de Santa Maria.

MÚSICA
Igualada 
Concert amb Albert Cirera - Jaume 
Llombart - Oriol Roca & Ildefons Alonso
Quatre músics igualadins que han trobat 
un espai en el Jazz Català.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

TEATRE
Igualada 
“El bon lladre”. Una petita gran perla teatral 
brillantment interpretada pel conegut Josep 
Julien i molt aplaudida per crítica i públic.
Divendres a les 9 del vespre a les Golfes 
del Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
Capellades 
Concert de Nadal de l’Escola de Música.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda al Tea-
tre la Lliga.

PRESENTACIÓ
Piera 
Xerrada i presentació del videoclip Begin 
again de l’Abril Montmany basat en el pro-
jecte «Tracta’m bé» de promoció dels bons 
tractes envers la gent gran..
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Piera 
Concert solidari amb la participació del 
grup de versions rock Camelot Blues Band 
per a la recollida de joguines de segona mà 
o aliments destinats a Càritas.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit a la sala 
Vall d’Or del Bedorc

DIUMENGE 25

MÚSICA
Igualada 
Concert de Nadal de la JOSA
Un concert tradicional ple de màgia i il·lu-
sió on gaudiran des dels més petits fins als 
més grans.
Diumenge a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

ELS PASTORETS
Calaf 
Una tradició feta espectacle. Potser els mi-
llors Pastorets de Catalunya.
Diumenge a les 7 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

PASTORETS
Capellades 
L’Estel de Natzaret, amb 130 actors, sota 

l’organització del Grup Teatral de Cape-
llades.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

PESSEBRE VIVENT
Piera 
26 anys de tradició nadalenca amb una 
representació especial i la participació 
de 240 actors per fer un viatge de més de 
2.000 anys! .
Diumenge a partir de les 6 de la tarda des 
de la plaça Joan Orpí i la plaça del Sant 
Crist.

DILLUNS 26

ELS PASTORETS
Igualada 
Des de l’any 1959 l’Esbart Igualadí repre-
senta la història del Lluquet i el Rovelló 
enfrontats als dimonis fins a l’adveniment 
de l’infant Jesús..
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Abans del dinar de Sant Esteve, un concert 
amb obres corals sacres de Monteverdi, 
Mendelssohn, Kodály, Britten...
Dilluns a 2/4 d’1 del migdia al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

TEATRE FAMILIAR
Igualada 
Cicle Km0. “Sempre de vacances”, amb les 
2princesesbarbudes que porten a l’escena-
ri temes del seu disc homònim.
Dilluns a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CONTA-CONTES
Calaf 
Com cada Sant Esteve els infants porten 
els pares i els avis a escoltar contes d’ara 
i de sempre.
Dilluns a les 12 del migdia a  la Sala de 
Fusta del Casal.

MÚSICA
Piera 
Concert de Sant Esteve a càrrec de la co-
bla Ciutat de Girona.
Dilluns a les 7 de la tard a l’església de 
Santa Maria.

DIMARTS 27

TEATRE FAMILIAR
Igualada 
Cicle Km0. “Sempre de vacances”, amb 
les 2princesesbarbudes que porten a l’es-
cenari temes del seu disc homònim.
Dimarts a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TALLER
Igualada 
Cicle Km0. Taller de dansa amb la Cia la 
Mandarina adreçat a nens i nenes de 4 a 6 
anys i de 7 a 9 anys..
Dimarts a les 11 del matí a Espai d’Arts.

SALÓ DE LA INFÀNCIA
Igualada 
El Saló del Cinema.
Un espai creat i dirigit a infants i famílies 
de la ciutat i comarca, amb activitats lú-
diques i pedagògiques.
A partir del dimarts a l’Escorxador.

AGENDA  |  49
LA VEU
Divendres, 23 de desembre de 2016

TOTS SOM LA CULTU-
RAL
Col·lecció de totes les portades 
que han donat visibilitat a laCul-
tural, l’agenda alternativa d’Igua-
lada durant el seu recorregut de 5 
anys.
De setembre a desembre al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

RAMON SALA COY 
(1924-2001)
Exposició monogràfica sobre el 
pintor i escriptor calafí.
Del 30 de novembre al 29 de gener a 
la Capella del Centre Cívic.

FOTOGRAFIA
[INTER]Canvi/Paisatges Compar-
tits. Artistes internacionals
De l’1 de desembre al 8 de gener a 
Artèria espai d’arts i tallers.

EL SIRENI DE STA MA-
RIA DE MIRALLES
El Museu de la Pell enriqueix el 
seu fons amb les restes d’un exem-

plar de sireni trobat pel CECI en una 
excavació paleontològica.
Del 17 de novembre al 8 de gener al 
Museu de la Pell.

IX BIENNAL D’ART RIU-
DEBITLLES
Obres creades sobre suport de paper 
o que utilitzen el paper com a matè-
ria primera..
Del 12 de novembre al 29 de gener al 
Museu Molí Paperer de Capellades

FOTOGRAFIA
Exposició dels fotògrafs Joaquim 
Valls i Xavier Pallarès. Organitzada 
pels Amics de Tous.
Del 6 de novembre al 26 de desembre 
a la sala Camil Riba de Sant Martí de 
Tous.

FOTOGRAFIA
ARBEIT MACHT FREI 
Mireia Vilanova Amat.
Projecte fotogràfic dels camps de 
concentració d’Auschwitz
Fins el 13 de gener a la sala d’exposi-
cions de la Gaspar Camps.

PLIM, PLIM, PLIM: CRE-
ACIONS I EMOCIONS 
PER ALS MÉS PETITS
Laia Dodero 
Una mostra de quadres, contes i al-
tres creacions.
Del 12 de desembre al 20 de gener al 
Punt de lectors de la Biblioteca.

ARTESANIA
Artesania a càrrec de l’Associació de 
Veïns i Comerciants Sant Agustí
Del 15 de desembre al 5 de gener als 
locals buits del barri.

A TOT VENT
Cinquanta anys del rellançament 
d’edicions Proa. L’exposició passa 
revista als orígens de Proa
Del 15 de desembre al 7 de gener a 
la sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

IX BIENNAL D’ART RIU-
DEBITLLES
Diversos autors
Fins el 29 de gener al Mirador del 

Museu Molí Paperer de Capellades.

EL MÓN EN FEMENÍ
Exposició sobre els drets de la 
dona. La mostra, mitjançant uns 
plàfons mòbils, fa un repàs a di-
ferents projectes de Mans Unides.
Del 16 de desembre al 8 de gener a 
la Sala Municipal d’Exposicions.

LA GASPAR. PREMI 
PRESTIGIA
Treballs distingits amb el Premi 
Nacional d’Artesania Prestigia 
2016, atorgat per la Generalitat de 
Catalunya dels alumnes del cicle 
formatiu d’artesania de comple-
ments de cuir.
Del 22 de desembre al 15 de gener a 
l’Empremta de Gràfiques Vilanova.

JARDÍ DE SEDA
Lídia Borràs.
Exposició de pintura sobre seda 
amb una única temàtica: les flors.
Del 18 al 31 de desembre a la Sala 
Municipal d’exposicions de la Po-
bla de Claramunt.

EXPOSICIONS



50  |  CULTURA / CINEMA
LA VEU

Divendres, 23 de desembre de 2016

Dones amb coratge
Es projecta a Tous  •  La estación de las mujeres

RAMON ROBERT/ 

M olt més enllà del productes 
de consum immediat que 
es produeixen a Bollywood, 

coneixem molt poc del cinema hindú 
contemporani. Ara tenim l’ocasió de 
veure una magnífica pel·lícula feta a 
l’Índia darrerament: La estación de las 
mujeres (Parched), que ha estat escrita 
i realitzada per una dona, Leena Yadav. 
Situant l’argument en un petit poble de 
l’estat de Gujarat, a l’Índia actual, Lee-
na Yadav explica un relat sobre quatre 

dones que s’atreveixen a oposar-se als 
homes i a les tradicions ancestrals que 
les reprimeixen i esclavitzen. Encorat-
jades per la seva amistat entre elles i el 
seu desig de llibertat, elles s’enfronten 
als seus dimonis i somien amb l’amor 
i un altre món millor. Recolzant-se en 
l’excel·lent treball de les protagonistes, 
en una excel·lent fotografia i amb una 
gosadia inusitada a l’hora d’abordar 
la sexualitat, la directora defensa amb 
ungles i dents la tesi que és possible re-
vertir la situació del seu país si les do-
nes perden la por i es planten. 

RAMON ROBERT /  

E ns arriba l’adaptació al cinema 
del relat curt The Story of Your 
Life, de l’escriptor Ted Chiang , 

guanyador dels reconeguts premis de 
ciència ficció Hugo i Nebula. Del nota-
ble relat, el gairebé sempre hàbil cine-
asta Denis Villeneuve n’ha aconseguit 
obtenir una magnifica pel·lícula. Tot 
comença quan unes naus extraterres-
tres arriben a la Terra.  Ni les autoritats 
terrestres ni els alts comandaments 
militars no saben que fer, i es llavors 
quan demanen ajuda a una experta 

lingüista per intentar esbrinar si els 
alienígenes vénen en so de pau o supo-
sen una amenaça. A poc a poc la dona 
intentarà aprendre a comunicar-se 
amb els estranys invasors, posseïdors 
d’un llenguatge propi, per trobar la 
veritable i misteriosa raó de la visita 
extraterrestre.
Interpretada per Amy Adams, Jeremy 
Renner i Forest Whitaker, La llegada 
suposa una interessant aportació al 
cinema de ciència-ficció de temàtica 
alienígena. Ha estat qualificada de bri-
llant, hipnòtica i captivadora. A més, 
Amy Adams hi està excel·lent. 

Bon cinema de 
ciència-ficció
Es projecta a Montbui  •  La llegada RAMON ROBERT /  

R ealitzada per Tate Taylor, La 
chica del tren és una adapta-
ció de la novel·la homònima 

de Paula Hawkins del mateix nom. 
La trama centralitza el seu argument 
en el personatge de Rachel (Emily 
Blunt), una dona molt afectada pel 
seu recent divorci. Cada matí, aga-
fa el tren per anar a treballar. I cada 
matí fantasieja sobre la vida d’una 
parella aparentment perfecta que viu 
en una casa per on passa el seu tren. 
Però un dia, Rachel és testimoni des 

de la finestra del tren d’un impactant 
succés i es veu involucrada en el mis-
teri que ella mateixa revela.
A més de la citada Emily Blunt, en 
aquesta pel·lícula de misteris i enig-
mes psicològics tenen paper d’im-
portància Rebecca Ferguson, Haley 
Bennett, Luke Evans, Allison Janney 
i Lisa Kudrow. Plegats serveixen un 
thriller en el que compensadament 
hi ha lloc pel drama i per la intriga. 
La pel·lícula ha tingut molt bona ac-
ceptació en els cinemes nord-ameri-
cans. Ara s’ha estrenat a les pantalles 
catalanes.

Misteri ferroviari
Es projecta a Igualada  •  La chica del tren



CULTURA / CARTELLERA  |  51
LA VEU
Divendres, 23 de desembre de 2016

LA ESTACION DE LAS MUJERES 
India. Drama. De Leena Yadav. Amb Adil Hussain, Rad-
hika Apte, Surveen Chawla. . 
En un petit poble de l’estat de Gujarat, a l’Índia actual, qua-
tre dones s’atreveixen a oposar-se als homes i a les tradici-
ons ancestrals que les esclavitzen. Encoratjades per la seva 
amistat entre elles i el seu desig de llibertat, s’enfronten als 
seus dimonis i somien amb l’amor i un altre món.

VAIANA
Estats Units. Animació. De John Musker i Ron Clements. 
La història es desenvolupa fa dos mil·lennis en unes illes 
del sud del Pacífic. La protagonista és Moana Waialiki, una 
jove que desitja explorar el món navegant per l’oceà. Ella és 
l’única filla d’un important capità que pertany a una família 
amb diverses generacions de marins. La nova merevella del 
cinema Disney !..

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS
Estats Units. Ciència-ficció. De Gareth Edwards. Amb Feli-
city Jones, Mads Mikkelsen, Diego Luna, Ben Mendelsohn 
i Forest Whitaker. 
L’Imperi Galàctic ha acabat de construir l’arma més pode-
rosa de totes, l’Estrella de la mort, però un grup de rebels 
realitzen una missió d’ alt risc: robar els plànols de l’esta-
ció cosmica abans que sigui operativa. Alhora, s’enfronten 
al malefic Lord Sith conegut com Darth Vader, deixeble del 
despietat Emperador Palpatine. 

YO, DANIEL BLAKE
Regne Unit. Drama social. De Ken Loach. Amb Hayley 
Squires, Natalie Ann Jamieson. 
Víctima de problemes cardíacs, Daniel Blake, fuster anglès 
de 59 anys, es veu obligat a recórrer a les ajudes socials. Tot 
i que el metge li prohibeix treballar, l’administració l’obli-
ga a buscar una feina si no vol ser sancionat. Daniel coneix 
Rachel, una mare soltera de dos nens, que també passa per 
una situació extrema.  Presoners de l’embolic d’aberracions 
administratives actuals de la Gran Bretanya, Daniel i Rachel 
intentaran ajudar-se mútuament.

LA LLEGADA
Estats Units. Ciència-ficció. De Denis Villeneuve. Amb 
Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. 
Quan unes naus extraterrestres arriben a la Terra, els alts 
comandaments militars demanen ajuda a una experta lin-
güista per intentar esbrinar si els alienígenes vénen en so de 
pau o suposen una amenaça. A poc a poc la dona intentarà 
aprendre a comunicar-se amb els estranys invasors. 

ANIMALES FANTASTICOS Y DONDE ENCONTRAR-
LOS
USA – Regne Unit. Fantasia. De David Yates. Amb Eddie 
Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler. 
Any 1926. Newt Scamander acaba de completar un viatge 
per tot el món per trobar i documentar una extraordinària 
selecció de criatures màgiques. Arribant a Nova York coneix 
l’existència d’un muggle anomenat Jacob, un cas perdut de 
màgia. Per altre banda, es produeix la fugida d’algunes cri-
atures fantàstiques de Newt, que podrien causar problemes. 
Basat en un llibre de J.K. Rowling. .

LA CHICA DEL TREN
Estats Units. Thriller. De Tate Taylor. Amb Emily Blunt, 
Rebecca Ferguson, Haley Bennett. 
Rachel és una dona devastada pel seu recent divorci. Cada 
matí, quan va a treballar, fantasieja sobre la vida d’una pare-
lla aparentment perfecta que viu en una casa per on passa el 
tren que la porta a la feina. Però un matí Rachel és testimoni 
des de la finestra del tren d’un impactant succés i es veu 
involucrada en el misteri que ella mateixa revela.

Cinema a l’Anoia
Ateneu Cinema/Igualada
(Dimecres dia de l’espectador) 

VAIANA 
Dv: 11:00/16:30
Ds: 11:00
Dg.: 18:00
Dll a Dj.: 11:00
LA CHICA DEL TREN
Dg: 20:15
Dll i Dc: 19:00
Dm i Dj: 16:30
ANIMALES FANTASTICOS
Dv: 19:00
Ds.: 18:15
Dg.: 22:00
Dll i Dc: 16:30
Dm i Dj: 19:00
SULLY
Dv a Dj: 22:00
Dg.: 00:30

Casal/Sant Martí de Tous

1/ ROGUE ONE: STAR WARS (TP)
Dv, Dll. Dm i Dj: 15:45/18:35/21:20
Ds: 15:45/18:35
Dg: 18:35/21:20
Dc.: 15:50/18:35/21:20
 
2/ ASSASSIN’S CREED (12) 
Dv: 17:30/20:10/22:35
Ds: 17:30
Dg a Dj.: 17:30:20:00/22:35

3/ VAIANA (TP)
Dv i Ds: 16:00/18:35
Dg: 18:30
Dll a Dj.: 16:00/18:30
3/ HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (16A)
Dv, Dv i Dc: 21:00
3/ LA LLEGADA (7A)
Dll, Dm i Dj: 21:00

4/ CANTA (TP)
Dv a Dj: 17:00/19:15 
4/ ASSASSIN’S CREED  3D (12A)
Dv. Dg a Dj: 21:30

5/ CANTA 3D (TP)
Dv i Ds: 15:50
Dll a Dj: 15:45 
5/ CANTA (TP)
Dv a Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds.: 18:00

6/ ROGUE ONE: STAR WARS (còpia) 
(TP)
Dv Dll a Dj: 16:45/19:30/22:15
Ds: 16:45
Dg.: 19:30/22:15

7/ ANIMALES FANTÁSTICOS (7A) 
Dv i Ds. Dll a Dj: 16:15
7/ VILLAVICIOSA DE AL LADO (16A)
Dv a Dj: 18:55/20:55/22:50
Ds.: 18:55

8/ VAIANA (TP)
Dv a Dg: 17:05
8/ ANIMALES FANTASTICOS (7A)
Dv. Dg a Dj: 19:20
8/ FIESTA DE EMPRESA (16A)
Dv. Dg a Dj: 22:00

Yelmo Cines /Abrera 3D

SALA AUDITORI

VAIANA
Dv, Ds, Dll: 18:15
Dj: 18:30
LA LLEGADA
Dv, Ds, Dll: 20:30
TROLLS
Dm: 18:30
ANIMALES FANTASTICOS
Dc: 18:30

SALA PETITA

LA LLEGADA
Dv i Ds: 18:30
Dj.: 18:40
LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
Dv i Ds: 20:45
Dll: 18:30/20:45
Dc: 18:40
VILLAVICIOSA DE AL LADO
Dm: 18:40

Montàgora Cinemes /
Santa Margarida de Montbui 

CASAL
YO DANIEL BLAKE (12 anys)  
Diumenge: 18:00
LA ESTACION DE LAS MUJERES (7 
anys)
Diumenge: 19:40
Dilluns: 19:35
MASCOTAS (apta)  
Dilluns: 18:00
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Febrer
23: Joan de Kety; Sèrvul el Paralític; Victòria.

24: Delfí; Adela; Irmina. 
25: Nadal de nostre Senyor Jesucrist; Anastàsia; Eugènia.

26: Esteve; Dionís; Zòsim.  
27: Joan; Teodor; Nicaret.

28: Innocents; Dòmina; Abel. 
29: Tomàs Becket; David; Tròfim 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

H ola Irene,
Segurament, dels 
que estem aquí, sóc 

dels més nous, però no obs-
tant això ens hem conegut du-
rant 14 anys.
Aviat farà 14 anys que li vas 
deixar a la Irina la casa per cap 
d’any, el primer cap d’any que 
vam passar ella i jo junts, quan 
just feia un mes que ens conei-
xíem. I 14 anys després encara 
estem junts. I hi serem.
No gaires mesos després, la 
Irina i jo visitàvem Aras, el teu 
segon poble durant uns anys. 
La Irina sempre me’n parlava, 
quan anava amb bici, quan li 
feies l’entrepà. Quan paties 
per què arribava tard. Hi vam 
anar dos, però vam tornar 
tres. I enmig del viatge te’n vas 
enrecordar que t’havies deixat 
el necesser, però no vas voler 
tornar. En veritat, el que vas 
deixar va ser una empremta 
molt forta a  Aras, els hi vas 
deixar un bonic record.
També, per aquelles dates ar-
ribava l’Ernest, l’Ot i el Ro-
ger, que s’afegien a la prole de 
bèsnets, amb la Jana, l’Adrià 
i el Max. Sempre contenta de 
veure’ls, de cuidar-los, de mi-
mar-los. De veure com es feien 
grans, les patatetes. Per què 
d’això en sabies. A la Glòria, 
la teva filla, la vas ajudar molt 
cuidant la Meritxell, la Glòria i 
el Roger, quan estava a Madrid 
i quan estava a Igualada. Fins i 
tot, un apartament a Comar-
ruga per tal que les nenes i el 

nen es recuperessin. Ni l’avi 
Pere ni tu ho vau dubtar en 
fer el que fos pels vostres nets. 
Igual que, uns quants anys 
abans, cuidaves de la teva filla 
Glòria, que fins el dia abans 
del part estaves a la fàbrica.
Vas viure amb alegria el nos-
tre casament, igual que amb la 
Meritxell, la Glòria i el Roger, 
per què ells també s’han fet 
grans. Grans persones amb un 
gran exemple a seguir.
Hem compartit estades a Ca-
lafell, on trobaré a faltar lle-
var-se i escoltar el xiuxiueig de 
la conversa a la cuina entre tu 
i la Glòria, o el teu record de 
quan la Irina deia “adéu, adéu” 
a cada avió que passava quan 
els seus pares viatjaven. 
I també la teva imatge llegint, 
a Calafell i arreu on podies. 
La premsa, per estar al dia. Els 
llibres, per amor a la lectura, 
sobretot de la Guerra Civil, un 
episodi que guardes gravat a 
la memòria. El teu record de 
caminar amb la teva mare pels 
camins de l’Anoia i més enllà 
visitant cases. Fa poc, llegia un 
llibre que parlava de la retira-
da de les tropes internacionals 
durant la guerra civil. I n’es-
tava segur que tu ho havies 
viscut. O com, pel viatge de 
noces, et vas trobar molts ale-
manys a Tarragona.
Per què també has viatjat, 
i molt. Amb la Ma Teresa i 
el hot milk, amb la Irina a 
Nova Zelanda i et vas perdre 
a l’aeroport de Sidney, amb 

l’Ambròs, la Glòria i la Irina a 
Suïssa, Portugal, Galicia, amb 
el Joan i la Glòria a Egipte,... 
Encara que a vegades et costa-
va sortir a passejar, i t’havíem 
d’insistir molt. Molt. Però, al-
guns cops, ho aconseguíem. I 
ho gaudies.
Apart d’estar amb la família, 
llegir i viatjar, la cuina tam-
bé t’agradava. El pa de pessic 
de la iaia, els cargols, ... i de 
tant en tant una arengada. I 
curosos! I pel dia de nadal, a 
comprovar el caldo de casa la 
Meritxell i el Sergi per veure si 
estava al punt. Per què volies 
que estigues molt bo. I per què 
ens agrada que ajudessis.
I tot el que ens vas donar, t’ho 
hem tornat cuidant de tu cada 
vegada que t’has trobat mala-
ment. Però t’hem tornat poc 
per què ens vas donar molt.
Recordo quan et vam dir que 
la Irina estava embarassada. 
Quina alegria. Deies que no la 
veuries, però aquell 6 de juliol 
estaves allà. L’Arlet et va riure 
abans a tu, la seva besàvia, que 
a la teva filla Glòria. I el di-
lluns, segons m’explica la Iri-
na, l’Arlet et va fer un petonet 
i acariciar. I tu vas reaccionar. 
Dimarts, quan la Irina va tor-
nar després d’haver marxat de 
matinada, vam despertar l’Ar-
let per menjar. El primer que 
li vaig dir a l’Arlet és que des 
d’avui hi ha un estel més al cel 
que ens protegeix.
I aquest estel, ets tu Irene.

Carles Cuerva Claver

Recordant la Irene

Concretament, el Fran-
cesc Seva Bernabé, 
que el dilluns passat, 

fou enterrat al cementiri de 
Vilanova del Camí, localitat 
on residia. La cerimònia de 
comiat  va tenir lloc, a l’es-
glésia parroquial de dita lo-
calitat. Tenia 92 anys.
Tota la seva vida la dedicà, 
esportivament parlant, a 
la pràctica del ciclisme i de 
l’aletisme.
Recordo que, en aquest dar-
rer esport, actuà, primer 
com aficionat i després passà 
a federat amb el Club Atlètic 
Igualada, que actuava prime-
rament, a l’empar de l’OAR. 
Fou un puntal de l’equip, en 
les proves de fons. Després 
continuà en proves de cate-
gories veteranes.
Fou el primer atleta del club 
igualadí en córrer una mara-
tó, amb menys de tres hores.
Corria, juntament amb el 
seu germà, Josep. Així, per 
exemple, tenim que al gener 
de l’any 1954, en la Vª Volta 
Pedestre a Igualada, el Fran-
cesc quedà en 5é lloc i el Jo-
sep en el 6é.
A l’any 1980, encara corrien. 
A Calldetenes, participen, en 
el mes de febrer, al II Cam-
pionat d’Osona d’Atletisme 
de fons,25Kms.  Entre 324 

corredors, el Josep quedà el 
104, i el Francesc el 150 En 
el mes de març, corre el Cros 
Sicoris, de Lleida (forma 
part de l’equip igualadí, jun-
tament amb el seu germà, 
Ropero i Lladó) resultaren 
els guanyadors en la catego-
ria Sèniors. I a l’abril, en la 
cursa Masquefa-Piera-Can 
Canals, de 33 kms., el Josep 
fou el 39é, i el Francesc el 
41é.
Un altre exemple fou, en 
el 1986, quan el Francesc 
(CAI), guanyà en la categoria 
de veterans (4o-49 anys) en 
la IV Semi-marató de l’Ano-
ia (Igualada-Tous-Igualada).
Lamento no tenir dades de la 
seva activitat ciclista, però sí 
sé que  fa ja més de 25 anys 
que, l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí, va donar, 
als dos germans,  la Medalla 
d’Or al merit esportiu, com 
a grans atletes i grans ciclis-
tes.
Reposi en pau.
Trametem el nostre con-
dol a tots els seus familiars 
i amics, i particularment al 
Josep, a qui acompanyem en 
el seu dolor per la trista pèr-
dua del seu germà bessó.

Josep Elias Farré

Ha mort un dels 
germans Seva

Amb aquell somriure als llavis
I amb mirada d’ull despert
És com sempre servaré,
Al despatx de teneria,
L’emblemàtic senyor adzet.

Ment oberta i prodigiosa
Que sempre estava enginyant
Un projecte innovador
Que l’anava madurant
Fins  a veure’l realitzat.

Igualada li té un deute
Pel que ha fet per la ciutat.

N’ha deixat prou bé l’empremta
Pel treball realitzat
Amb curosa humanitat.

Gràcies noble professor,
Els alumnes i companys
Mai no podrem oblidar
Tantes lliçons magistrals
Que amb il·lusió ens vas donar.

Que la teva ànima reposi amb pau
I el teu esperit ens vetlli sempre.

Antoni Miranda i Pallarès

Recordant al professor Josep M. 
Adzet i Adzet



              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 10.916 psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat

93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la 

sexualitat, teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14

08784 PIERA
615 075 736

gloriapsi3@gmail.com

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

GLÒRIA FITÉ 
GUARRO

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 23: FÀTIMA
Av. Pietat, 25

Dia 24: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 25: BAUSILI/LA 
CREU
Dia 26:  MR SINGLA

Pujadas, 47
Dia 27: JUVÉ

Av. Montserrat, 27
Dia 28: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
Dia 29: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als quals vulguis participar i 
omple les dades personals per a què puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Ateneu Cinema

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfet circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola
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Qui era Josep Vila Sivill?

El meu avi va ser una persona que durant tota la seva 
vida va lluitar per la cultura de Catalunya. Durant la 
Guerra Civil a través de la Generalitat de Catalunya, 

l’empresa de l’avi va repartir plomes estilogràfiques i estris d’es-
criptura entre els soldats de la República. Després de la guerra, 
conjuntament amb alguns altres empresaris, va ajudar econò-
micament a diverses entitats. Va ser un patriota que va lluitar 
-també des de l’empresa- per la cultura i la independència de 
Catalunya.

Per què va marxar de Rubió?

Els anys vint del segle passat a Barcelona va rebre molta immi-
gració i la família de l’avi, volia obrir-se a nous horitzons. L’avi 
sempre va estar molt orgullós de ser de Cal Muntaner de Rubió.

El seu llibre esta tenint molt d’èxit. 

Cada dia creix el sentiment independentista a Catalunya i és im-
portant donar a conèixer les persones que han lluitat per la con-
servació i l’increment de la cultura catalana. La figura del meu 
avi és molt poc coneguda i el llibre aporta llum sobre un període 
molt fosc de la història. 

Políticament Josep Vila Sivill es va moure a Estat Català i a No-
saltres Sols.

Conjuntament amb el seu germà, l’oncle Pasqual i el senyor Bal-

domer Curià, varen crear la primera fàbrica de plomes estilo-
gràfiques amb la intenció de dotar als ciutadans d’instruments 
d’accés a la cultura. Quan fundaven una empresa, feien coincidir 
el dia amb la festa de Sant Jordi, com a testimoni de compromís 
amb Catalunya. L’avi va estar vinculat a Estat Català i després de 
la Dictadura de Primo de Rivera, quan es va produir l’escissió 
del grup de Daniel Cardona que va donar lloc primer al grup 
anomenat Bandera Negra i posteriorment a Nosaltres Sols, l’avi 
en formava part. Aquest grup considerava que l’alliberament de 
Catalunya només es podia donar pel sacrifici personal dels líders 
catalans. S’emmirallaven amb el Sinn Fein que lluitava contra 
l’Imperi Britànic per la independència d’Irlanda. Sinn Fein en 
gaèlic vol dir: Nosaltres Sols.

Josep Vila Sivill va ser un empresari d’èxit?

L’empresa dels germans Josep i Pasqual Vila Sivill i Baldomer 
Curià va tenir molt èxit. Va ser la primera d’Europa en fabricar 
bolígrafs, varen comercialitzar els primers llapissos de colors. 
Dels anys cinquanta als setanta va ser la primera empresa d’Eu-
ropa en material d’escriptura.

També va ser un gran col·leccionista de monedes.

El meu avi col·leccionava únicament monedes de Catalunya. De 
les gairebé cinc mil monedes catalanes que han existit al llarg de 
la història, el meu avi en va reunir quatre mil cinc centes. Va or-
ganitzar -i finançar- trobades, exposicions i congressos numis-
màtics a Catalunya on donar a conèixer les monedes catalanes.

Vostè és administrador de finques. Què el motivà a escriure la 
biografia del seu avi?.

Sempre he tingut interès per la seva figura. Va ser el meu padrí 
però va morir que jo tenia pocs mesos i, per tant, no els vaig 
conèixer personalment. 

Com eren les plomes estilogràfiques de Josep Vila Sivill?

La primera que va fabricar la ploma Regia que era d’alta qualitat 
i plomí d’or de catorze quirats. És una ploma molt apreciada 
pels col·leccionistes perquè es fabricava a mà i amb materials de 
molta qualitat. L’any 1946 va fabricar el primer bolígraf que es 
deia Regia continua. És el primer bolígraf que es va fabricar a 
Europa i igual que amb les plomes, les fabricava amb materials 
d’alta qualitat. No té res a veure amb els bolígrafs actuals que 
són fets de plàstic.

Josep Vila Sivill va morir molt jove.

Tenia una malaltia pulmonar i això el va limitar en alguns mo-
ments de la seva vida. 

Escriure costa, però publicar costa encara més. Com va fer que 
l’editorial Rafael Dalmau s’interessés pel seu llibre?

Vaig tenir una oferta d’una altra editorial però jo volia que el 
llibre sortís amb Rafael Dalmau editor, que prima la difusió de 
la cultura, per sobre dels beneficis empresarials.

  @jaumesingla

Si té algun euro al banc i vol fer una inversió, o té alguna propietat immobiliària tancada, posi-la a lloguer. Sembla que la “bombolla” que el 
mercat de lloguer està tenint a Barcelona també està essent molt forta a Igualada. Malgrat que les dades públiques informin que a la capital 
de l’Anoia hi ha milers de pisos buits, es veu que a l’hora de la veritat costa trobar lloguers en habitatges amb un mínim de condicions dignes, 
i això porta de bòlit a les agències. Un problema en una ciutat que vol esdevenir universitària -aviat s’anunciaran nous estudis superiors- i 
que ja compta amb un centenar llarg d’alumnes d’altres ciutats catalanes o provinents d’altres comunitats espanyoles... El nou Grau de Fisi-
oteràpia i Nutrició que es fa des d’aquest curs va haver d’ampliar les places a última hora, el d’Infermeria és un èxit, i el d’ADE i Enginyeria 
en Organització Industrial està “de moda”. I vindran més estudis, a tenor del bon clima de la reunió que van tenir l’alcalde Castells i el rector 
de la Universitat de Lleida la setmana passada. Igualada té per davant, qui sap, una nova oportunitat de negoci... Avisats!

“Josep Vila Sivill sempre va 
estar molt orgullós de ser de 

Cal Muntaner de Rubió”
Sóc barceloní, solter i treballo d’administrador de finques. He escrit el meu 

primer llibre: la biografia del meu avi, Josep Vila Sivill, que va néixer a 
Rubió el 1904 i va fabricar la primera ploma estilogràfica d’Espanya i els 

primers bolígrafs d’Europa. Per damunt de tot però va ser un gran patriota 
que va lluitar per la cultura catalana i la independència de Catalunya.
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