
Dolors Montserrat, entre Pere Calbó i Joan Agramunt, dimarts a l’Asil del Sant Crist.    Pàgina 9
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La singularitat de la festa dels Reis d’Igualada ha tingut el ple reconeixement de la Generalitat.    Pàgina 7

Gala d’Any 
Nou de valsos 
i polques a 
l’Ateneu

Els anoiencs 
Àlex Haro 
i Armand 
Monleón, 
favorits al 
Dakar
Dilluns comença una nova 
edició del Dakar, al Para-
guai. El copilot odenenc de 
Nani Roma, Àlex Haro, i el 
pilot de motos igualadí Ar-
mand Monleón, són clars 
favorits a la victòria final a 
Buenos Aires, a l’Argentina.
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de l’Anoia” a la 
Diputació 
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Igualada de 
la ministra 
catalana 
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La Generalitat declara la festa 
“patrimoni immaterial nacional”

Un pas endavant en el procés cap al 
reconeixement de la Unesco
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Vila de Piera
@viladepiera  

   
La Policia Local ha aconseguit la cessió gratuïta 
d’un nou sistema que, a través de la saliva, pot 

detectar fins a 6 drogues diferents

L’EDITORIAL

Festa Nacional
La decisió de la Generalitat de Catalunya de decla-
rar els Reis d’Igualada com a Festa d’Interès Nacio-
nal és molt benvinguda. Representa, no cal dir-ho, 
una de les millors notícies de l’any 2016 per a la 
ciutat, no en va és per a tots els igualadins, segur, 
un motiu d’orgull comptar cada any amb la sin-
gularitat d’un esdeveniment que mou a centenars 
de persones. Una vegada 
més, des de la primera 
institució catalana es 
dóna suport incondicio-
nal a la Festa dels Reis, 
que es traduirà el proper 
cinc de gener amb la vi-
sita d’un altre conseller, 
en aquesta ocasió Santi 
Vila, de Cultura. 
Igualada compta ja amb 
dues festes que tenen el 
“títol d’interès” més en-
llà dels nostres límits geogràfics: la festa dels Tres 
Tombs, declarada “d’Interès Turístic” a nivell espa-
nyol, i ara amb els Reis d’Igualada, que ja tenien 
“Interès Cultural” català. Tot i això, en el cas de la 
festa més emblemàtica de la capital de l’Anoia la 
declaració d’ara representa un pas endavant molt 
ferm en la candidatura de la festa com a Patrimoni 

Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Un pro-
cés que compta amb el suport constatat de milers 
d’igualadins a títol particular, i de moltes entitats i 
empreses, entre elles la nostra. 
El procés per declarar les Falles de València com 
a patrimoni de la Unesco aquest any va iniciar-se 
l’any 2011. Per tant, sabem que serà un llarg recor-

regut, perquè, al cap 
i a la fi, tot dependrà 
del què decideixi el 
Ministeri de Cultura 
del govern espanyol. 
No és tampoc bo que 
hi hagi altres “festes 
de Reis” que també 
busquin el mateix ob-
jectiu, com està suc-
ceint a Alcoi. 
Celebrem que des de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada, qui encapçala la candidatura, es busquin 
camins de diàleg amb els alacantins per tal d’evi-
tar mals entesos i, qui sap, sospesar la possibilitat 
d’una candidatura conjunta. En qualsevol cas, és 
molt lleig veure disputes a l’entorn d’una festa tan 
màgica i estimada, que, un any més, ens portarà 
també els millors desitjos per un Any Nou millor! 

La declaració d’ara representa 

un pas endavant molt ferm en 

la candidatura de la festa com 

a Patrimoni Immaterial de la 

Humanitat per la Unesco.
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Jordi Puiggros 
@Jordipuiggros67  

Q la justícia aturi un ple del @parlament_
cat és no només vergonyós, és l’evidència q 
la divisió de poders a Espanya no existeix.

Prepotents!

Ajuntament Masquefa
@AjMasquefa  

 
Acte de suport al regidor de l’@aj_vic, @joan-
comaroura, organitzat avui per l’@AMI__cat i 
@Moviment3003 davant l’Ajuntament de

 #Masquefa.

Jordi Servitje
@jordi_servitje  

A punt de missa del gall a sta. Maria de 
Veciana. Avui fa 21 anys ke la varem recu-

perar. Bon Nadal!!

Igualada Femení HCP 
@igualadafhcp 

Moltes felicitats @reisdigualada per l’im-
portant reconeixement i el vostre valuós 

treball. #Igualada #IgualadaPower #IFHCP

 Daniel Gonzàlez||*||
@dglezcal   

I, evidenment, a donar les gràcies a les 
monjes... Ja sabem què passa a l’asil quan 

hi ha eleccions. Les que siguin.

Marc Mensa Puiggròs
@Llop_Segarrenc  

Una estrella de la galàxia s’ha apagat però 
la seva llum perdurarà. Descansa en pau, 

#CarrieFisher, la nostra Princesa Leia.

Pastorets Igualada
@igualadapastore  

Ja tenim preparat @Quimkong  mireu que 
guapo l’hem deixat #pastorets #Igualada

Maristes Igualada 
@igdmaristes

Bon Nadal a tots els pacients i personal que 
avui viureu aquest dia a l’hospital. Que no 
hi manqui l’estimació i el caliu humà.

#latevaveu

Ajuntament de Calaf
@AjuntamentCalaf  

Farik, Farak i Faruk estan recollint les cartes 
de tots els infants carregades d’il·lusió, bons 
desitjos i molts regals! #Calaf #Nadal2016

Carlos Carrizosa, portaveu de Ciuta-
dans al Parlament, es va felicitar per 
la decisió del Tribunal Constitucional 
d’anul·lar les ponències conjuntes de 
les tres lleis de desconnexió impulsa-
des per la Mesa del Parlament i tota 
la tramitació derivada d’aquests tre-
balls, dient “Aquestes eren unes inici-
atives de JxSí i no del Parlament. Per 
tant, no era correcte fer-ho en forma 
de ponència conjunta” .

Íñigo Méndez de Vigo, portaveu del 
govern de l’estat, ha reiterat que “la 
consulta no tindrà lloc”. 

Gabriel Rufián, coportaveu d’ERC al 
Congrés, ha respost “Qui cregui que 
la independència es pot parar en un 
despatx s’equivoca. El referèndum 

es farà i a més serà vinculant. Això 
significa que l’endemà passaran co-
ses. S’aprovaran tres lleis més, entre 
elles la de la transició jurídica, que 
és una declaració d’independència 
‘de facto’; es farà el referèndum i es 
posarà en marxa l’Estat de dret cata-
là”. I s’ha preguntat “com es pacta un 
referèndum amb Rajoy, Díaz, Rivera 
i el TC?”.

El Jutjat de Primera Instància nú-
mero 10 d’Oviedo ha estat el primer 
en aplicar la sentència del TJUE que 
obliga els bancs espanyols a tornar 
tot el que van cobrar de més per 
les clàusules terra abusives des del 
moment de la firma de la hipoteca 
“limitar en el temps les devolucions 
per la nul·litat de les clàusules, fa que 
la protecció dels consumidors sigui 
incompleta i insuficient”. I  condem-
na al Banc de Sabadell “a tornar totes 
la quantitats indegudament cobra-
des en virtut d’aquesta clàusula, que 
a més hauran de ser incrementades 
en l’interès legal des de cada cobra-
ment indegut”. 

Teresa Rodríguez, coordinadora i 
portaveu de Podem a Andalusia, ha 
presentat una sol·licitud de concili-

ació judicial, el procés previ a la via 
civil o penal, contra Manuel Muñoz 
Medina, empresari sevillà, “per haver 
rebut un tracte degradant i sexista”. 
El demandat, president de l’empresa 
Guadarte i vocal de la Cambra de Co-
merç de Sevilla, qualifica l’incident de 
“broma desafortunada” i ho atribueix 
a unes copes de més després d’un di-
nar d’empresa. 

José Maria Aznar, president d’honor 
del PP, ha renunciat a aquest càrrec, 
perquè “així seré un militant més”. 
També la Sala Primera del Tribunal 
Suprem ha rebutjat el seu recurs per 
la vulneració el seu dret a l’honor 
per un article que li atribuïa exigir 
contraprestacions a Miguel Blesa, 
expresident de Caja Madrid. , segons 
haurien revelat els correus privats que 
es van filtrar d’aquest últim.

El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) va anunciar el ma-
teix dia de reunió de la Mesa pel Dret 
a Decidir, que el 10 de febrer del 2017 
es farà el judici per la consulta del 9-N 
contra Artur Mas, expresident de la 
Generalitat, Joana Ortega, exvice-
presidenta i Irene Rigau, ex consellera 
d’Ensenyament. 



N
o ens cansem de dir-los als fills -en 
el meu cas al néts- que no han de 
dir mai mentides, però la Nit de 
Nadal ens hem passat 13 minuts es-

coltant el Mensaje de Navidad del Borbó. Tretze 
minuts de mentides, tergiversacions, amenaces 
dissimulades i, sobretot de secretisme.
El que jo vull escoltar del Rei d’Espanya és l’ori-
gen de la fortuna del seu pare que diuen ultra-
passa els 28.000 milions d’euros. Per a una per-
sona que va arribar al càrrec sense ni cinc, és 
una quantitat escandalosa de diners que només 
es pot entendre des de la base de cobrar comis-
sions per les compres de cru, la venda -i la com-
pra- d’armes i donacions interessades. 
Que una persona, l’únic mèrit de la qual sigui 
haver nascut amb el cognom Borbó, vulgui alli-
çonar-nos en què cal treballar i arriscar-se per 
fer alguna cosa a la vida, és de traca i mocador. 
Encara ho és més que parli de la sort de viure a 
Espanya quan la seva mare viu a Londres -pa-
gant vostè i jo-, la germana a Suïssa -480.000 
euros l’any de despeses- i amb ganes de no tor-
nar mai més a Espanya.
Que el Cap d’Estat d’un país on encara hi ha 
milers de persones enterrades en fosses comu-
nes i cunetes, ens digui amb tota la fatxenderia 
que és moment de tancar ferides, és esfereïdor i 
si no fos un tema sagnat, seria per riure.
Amb tot el més escandalós és que, referint-se a 
la persecució judicial de l’independentisme, el 
rei digui que cal el respecte a la llei quan tenim 
processats a Mas, Ortega, Rigau, Homs, Joan 
Coma, Montserrat Venturós... únicament per la 
persecució política a la qual els sotmet el Partit 
Popular; mentre el cunyat i la germana seguei-
xen gaudint de la llibertat i la protecció de l’Es-
tat, és realment per a sentir vergonya aliena.
Celebro que TV3 no emetés l’esmentat xou reial 
en directe -els bascos fa anys que tampoc l’eme-
ten- i el passés al 3/24, però és que tot i que les 
altres cadenes el varen donar, menys de sis mili-
ons de persones el varen veure. Tenint en comp-
te que el PP va obtenir més de vuit milions de 
vots les darreres eleccions, cal pensar que ni als 
més de dretes els interessa el que digui el Rei. 
A banda d’un text i una posada en escena que 
podien signar perfectament els antecessors de 
Felip VI -Franco i Juan Carlos- el discurs bor-
bònic ni aporta res, ni serveix per altra cosa que 
no sigui, en el meu cas, estalviar-me de posar el 
caganer al pessebre.  

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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C
onstantment la vida ens posa davant de 
diferents opcions. Triar una cosa o una al-
tra. I una vegada exercida l’opció, el camí 
seleccionat ens condueix a nous escenaris 

on tornaran a presentar-se noves alternatives. Poden 
ser molt bàsiques, com què esmorzar o regalar. Però 
altres són més transcendents, com triar parella o l’ac-
tivitat professional. Tothom ho fa a la seva manera. 
Cadascú és un món. Amb les seves característiques, 
qualitats i defectes. Per això som tan diferents, mal-
grat en els trets bàsics siguin iguals. Les diferències 
ens fan únics. Però les coses que no triem, són sovint 
les que més condicionen. La diferència es fa amb l’ac-
titud amb què s’enfronten. Depèn de nosaltres matei-
xos, malgrat la tendència a donar la culpa als altres de 
les dissorts que arriben.
El que passa en l’àmbit individual és similar al col-
lectiu. Les societats s’enfronten als seus desafiaments. 
El més habitual és que evolucionin com a sumatori 
dels seus individus, en un marc d’actuació compar-
tit i acceptat. Però pot ser col·lectiu, enfrontant-se 
al poder. La gent desassossegada pot voler modificar 
l’acord i viure una vida que s’adapti millor als seus 
objectius. És a dir, decidir el seu futur. 
Per fer-ho bé cal tenir una bona informació. Però 
ningú sap si la que es té a l’abast és certa. Massa so-
vint és tendenciosa i s’ha deixat anar amb l’afany 

d’influir. Algunes de forma subliminar, per amagar-ne 
la intencionalitat. Altres molt expresses, a les quals es 
dóna el rang de llei. Però com deia Napoleó “només 
es pot governar els homes a través de la imaginació”. 
Les persones, les societats, els pobles i les nacions 
tenen una història. Unes arrels. Una cultura. Un ta-
rannà. I això forma part del que se n’anomena iden-
titat. Ser fill d’aquella casa, ser d’aquelles contrades, 
no conforma una unitària manera de fer i de sentir, 
però si una majoritària manera de ser percebuts. 
Amin Maalouf ha parlat molt de les identitats. Quan 
més es detalla, més s’individualitza. En el seu llibre 
Identitats assassines  denuncia la bogeria dels homes 
que es maten entre sí per una ètnia, llengua o religió. 
Ell, nascut al Líban, però vivint a França, és dir a ca-
vall entre l’Orient i l’Occident, intenta comprendre 
perquè l’afirmació d’un, ha significat gairebé sem-
pre la negació de l’altre. I rebutja aquesta acceptació 
resignada i fatalista. Defensa que es pot ser fidel als 
valors propis, sense veure’s amenaçat pels altres. 
Voler ser un mateix, és el dret del ciutadà davant la 
tribu. Per això cal tolerància i respecte. Tothom és 
lliure d’intentar ser com vol. Les lleis particulars dels 
països no poden estar per damunt dels drets de les 
persones. La llibertat de poder triar i decidir és ir-
renunciable i inalienable. Tant per les persones com 
per les societats. 

TriarEl Borbó

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

RÀPID I SENZILL
Grups reduïts a tots els nivells i 

per a totes les edats. Matí i tarda.

Brian & Carme Stack
Tels.:93 804 00 21
             637 533 080

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de 
condensació  i la instal·lació et surt gratis!

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.lació
i manteniment

de calderes
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LA VEU del lector

PATGE FARUK

Aquests dies els nens i les nenes d’Igualada estan pendents de l’en-
viat reial que té a les seves mans els llibres Negre i Blanc i que serà 
qui el dia 1, recollirà les cartes destinades als Reis d’Orient.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

CURTS DE VISTA,
INCOMPETENTS, 
IRRESPONSABLES...
Joan Clofent

Hi ha coses amb les que no es pot ju-
gar, i una d’elles sense cap mena de 
dubte és l’electricitat.
No em puc quedar de braços creuats, 
és un deure i obligació per les perso-
nes que d’una manera o altra ens dedi-
quem a aquesta professió, fer les coses 
bé tot respectant la normativa vigent.
I no es una qüestió de pedanteria, amb 
l’electricitat no s’hi juga, hi ha risc 
d’electrocució, hi ha risc de mort.
No em deixa de sorprendre, i m’em-
prenya, per dir-ho més clar, trobar-me 
disbarats a la vista de tothom sense 
que ningú no s’hagi adonat que la ins-
tal·lació elèctrica de la pista de gel que 
hi ha a Igualada a la Plaça de Cal Font, 
s’ha fet sense cap mena de rigor, sense 
respectar la normativa vigent, i el més 
important, presentat un risc impor-
tant d’electrocució.

No me’n puc avenir, no ho ha vist ningú?
Els cables, un de negre, i un altre de 
blau, entenc que deuen ser un con-
ductor de fase i un de neutre, sense 
cap mena de protecció, passen ben bé 
entre mig de les fustes i planxes que 
tothom trepitja, i tot seguit agafats 
amb unes brides plàstiques recorren 
les tanques “METAL.LIQUES” de pro-
tecció a les que les persones acostu-
men a agafar-se com si d’una barana 
es tractés.
No han posat cable tipus mànega aïlla-
da de 1000 volts, no han protegit amb 
cap mena de conducte els cables que 
degut a la pública concurrència poden 
derivar-se un cop pelats a les tanques 
metàl·liques!
Hi ha gel, aigua, nens i nenes patinant!
No perdin ni un minut més, canvi-
ïn i adeqüin a la normativa vigent la 
instal·lació, una estirada d’orelles ben 
forta a la empresa que ha fet la instal-
lació, i a qui correspongui de l’ajunta-
ment d’Igualada! 
És un disbarat com un castell, a la vista 
de tothom, coses així no poden passar.

IGUALADA, LA CIUTAT 
BRUTA
Ramon Vallès

A principis de setmana vaig envi-
ar un comunicat a l’Ajuntament 
d’Igualada en què feia referència 
a l’estat de les papereres del carrer 
Andorra, plenes a vessar i sense que 
ningú les hagués buidades. La seva 
resposta va ser la següent:
“Benvolgut RAMON, 
En relació a la vostra queixa/sug-
geriment número  615/2016 us co-
munico que les papereres de l’avin-
guda Andorra són força utilitzades 
ja que es tracta d’un carrer de pas 
cap a l’Hospital. Aquestes papereres 
es buiden dos cops a la setmana i a 
més es reforcen amb un servei ex-
tra de brigada abans que la canalla 
surti de l’escola per la tarda. Malgrat 
aquestes tasques de neteja, segura-
ment ens trobarem amb la paperera 
plena altres vegades, ja que la gent hi 
aboca residus de manera aleatòria.

Li agraïm la seva comunicació i col·la-
boració”. 
L’explicació que vostès em donen, és 
per nens petits…vergonyós!
Si l’avinguda Andorra és un espai molt 
transitat, i les persones que hi passen, 
fan ús de les papereres, per lògica, 
aquestes s’omplen més aviat, i en con-
seqüència, només hi ha una solució:
Passar més sovint a buidar-les. No és 
cert que reforcin cap servei.
Adjunto unes fotos, prova de tot el 
que dic. Les fotos són dels dies 25, 26, 
27 i 28 de desembre.
Si arriben dies de festa, com el cas del 
25 i 26, doncs caldrà buidar les pape-
reres el dia 24, en previsió... però no 
va ser així.
I després de dos dies de festa (25 i 
26), arriben jornades laborables (27 
i 28), i la paperera segueix igual. Per-
dó, pitjor. La brutícia ja no hi cap!
És vergonyós el servei de neteja que 
tenim en aquesta ciutat, tot i que pa-
guem impostos de rics.
Voldria saber on van a parar els nos-
tres diners, aquells que els ciutadans 
d’Igualada paguem, a canvi de res de res.
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IGUALADA 
c/ Custiol,9 - av. Barcelona, 21

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
c/ Parellada, 48-50

VILANOVA I LA GELTRÚ
c/ Col.legi, 35 local 12 i 20

SITGES
c/ Sant Francesc, 26

MARTORELL
c/ Josep Pla,2 Pl. Esglèsia, 4

MANRESA
Pg. Pere III, 39 - c/Sant Miquel, 30

TÀRREGA
c/ Santa Anna, 7

LLEIDA 
c/ MAJOR, 7

Franquesa 
us desitja 

Bones Festes
i un Feliç any nou

2017
www.franquesa.info

MARROQUINERIA · BOSSES · MALETES



J a tinc ganes de perdre de 
vista aquest 2016. Crec que 
és un dels anys més nefastos 
que he viscut. Si faig balanç, 

em pesen molt 
més els aspectes 

negatius que els positius. Sembla 
mentida que un món que es diu 
civilitzat pugui donar mostres 
d’un acarnissament tan brutal 
contra una societat indefensa, 
víctima d’unes guerres que no 
ha provocat. La destrucció de 
ciutats senceres, el sofriment de 
dones i nens que no tenen al-
tra culpa que haver  nascut en 
un lloc equivocat en el moment 
equivocat, l’execució de perso-
nes sense cap dret a defensar-se, 
la imposició de la força bruta per 
damunt de qualsevol principi 
humanitari... Són situacions que 
no poden deixar-nos indiferents, 
però quan no ens afecten direc-
tament, preferim mirar vers una 
altra banda. La repercussió dels 
atemptats del radicalisme islà-
mic a Europa és molt més forta 
que no pas els bombardejos i la destrucció de ciutats 
senceres com Alep. Som capaços d’escandalitzar-nos 
per la destrucció del patrimoni arquitectònic de Pal-
mira i restar impassibles davant les condicions in-
frahumanes dels refugiats que agonitzen lentament 
en els camps d’acollida.

E
ls humans som animals 
racionals. Però pel que 
se sap i s’observa, de ra-
cionals, uns més que uns 

altres. Bimans i bípedes no només 
estem dotats de sensibilitat i mo-
viment voluntari sinó que com 

tot vivent hem evolucionat per descendència adap-
tant-nos a les particularitats climàtiques orogràfi-
ques i de nodriment de l’esfera terràqüia. La particu-
laritat en nós i a diferencia de la resta de germans del 
regne animal, és que la natura ha dotat a uns de raó i 
a altres, per pol·lució, de fervor.
Raonem per inducció intuïció o deducció. Som és-
sers que al llarg del cicle vital ens omplim, en major 
o menor grau, d’emocions contemplacions plaers 
passions sensacions sentiments idees dubtes i pen-
saments. Un farciment únic, individual, personal, 
íntim. I l’única manera que tenim per donar a conèi-
xer aquest intangible bagatge als nostres congène-
res és amb el gest el guix i el so. D’aquí que en fase 
de primats haguéssim estructurat vers els nostres 
semblants la capacitat de manifestar d’expressar de 
transmetre i de vendre’ns, gesticulant gravant i di-
buixant sobre qualsevol suport caduc o perennal. 
Seguidament ho vam fer, velant i guturalitzant, ar-
ribant a la consonància, als mots, als sintagmes, a la 
parla i finalment al llenguatge. Aleshores, sabent-nos 

MANEL RAMONEDA

JOSEP M. CARRERAS
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El fervor del diable

Bon vent...

mortals i sense possibilitat de borar el cor de la poma 
i de llevar-ne el farciment acumulat per transcen-
dir-lo a generacions futures, es va passar a repre-
sentar aquest farcit amb símbols lletres xifres i tota 
mena de signes. Així sense la caloreta de l’entonació 
fonètica tota inscripció feta esdevindria als ulls dels 
altres la nostra targeta de presentació, quina inter-
pretació o possible lectura permetria algú conèixer 
històries vivències motivacions i experiències un 
cop haguéssim desaparegut. A l’escriptura, a l’art 
d’escriure, finalment l’home li ha afegit la cirereta: 
l’enregistrament d’imatge i so.  Llegir contemplar 
conèixer i saber no només ens enriqueix i omple 
l’esperit i l’ànima, l’acte en si, és un fet creatiu, la 
informació que rebem la processem la transformem 
i la interioritzem en nous raonaments que ens fan 
més savis, més humans, més persones, més reflexius, 
més civilitzats. 
D’aquí la importància de que deixem per escrit allò 
que ens afecta la pell, que ens satisfà fereix o en-
tristeix. Alliberem així la ment, exposant injustícia 
assetjament o violència física o psicològica vingui 
d’on vingui. Quant algú et llegeix s’introdueix en la 
intimitat d’un autor, potser d’un actor, d’un pintor 
de lletres que obre el seu meló perquè sigui tatxat i 
qualificat Cada lector entrarà i entendrà, o no, el què 
vols dir, deduirà, o no, el què amagues entre línies, 
interpretarà, o no, la teva intenció i propòsit, intui-

rà, o no, el teu estat d’ànim o enuig, estarà d’acord, 
o no, amb les teves asseveracions, teorètica o judicis. 
A partir d’aquell moment, després d’aquest íntim i 
voluntari tast, vindrà la valoració, la crítica, el dis-
crepar en el tot o en la part. La possibilitat de ser 
mal interpretat i mal jutjat és el risc que plenament 
assumint els que ens exposem a públic.   
I és en allò que roman escrit a la vista o ocult que 
els que tenim inquietuds i, per bé i per mal, incon-
tinència verbal podem deixar en evidència o per a 
futur estudi aquelles males praxis que perjudiquen 
lleialtats discrecions  institucions i posen en perill 
el benestar del conjunt de la societat. Pràctiques in-
nobles d’engany i populisme còmodes de fer en un 
rudimentari i desgavellat regne on els poders fàctics 
feixistes s’han escapolit de la justícia i quina impu-
nitat ha perpetuat hereus pubilles i mediocritat en 
les més altes instàncies de control de l’Estat balafiant 
diner públic a mans plenes amb compres a espera. A 
espera de vots voluntats i amistats. Gegantina tera-
nyina d’interessos d’una mala gent baladrera grolle-
ra i barroera amb esperit de capelleta i opacitat gru-
pal social i comptable que com fervorosos diables 
assetgen penen i castiguen a qui dissenteix. Fans i 
bergants que militen i combreguen en la confron-
tació permanent foragitant i arraconant als esperits 
crítics rebecs i indomables que enraonen, pensen, 
escriuen i opinen.  

Ja sé que no és al nostre abast trobar solucions glo-
bals a aquests problemes, però des de la nostra situ-
ació privilegiada almenys podem mostrar un senti-
ment de solidaritat envers els que pateixen. Em va 

sorprendre la queixa d’una persona que es lamen-
tava que a la Missa del Gall el capellà hagués parlat 
d’aquests problemes. Deia que sempre incidim en 
aspectes tristos i en canvi, la nit de Nadal, com diu 
la cançó “és nit d’alegria”. Efectivament, podem obli-
dar-nos dels pobres, però ells hi seran igualment. La 

pobresa no fa vacances.
Segurament poques coses canviaran el 2017, però al-
menys resta l’esperança que sigui menys dolent que 
el passat. Potser són il·lusions vanes, però és la darre-

ra cosa que podríem perdre. Ens 
enfrontem a un món cada vega-
da més polaritzat, a tots nivells. 
Sembla que s’ha acabat l’era de 
les mans esteses, les abraçades 
i l’amor universal. Ara –tant 
de bo m´equivoqui!– tendim a 
una radicalització de posicions. 
Els líders mundials malden per 
ampliar a qualsevol preu el seu 
poder i les seves àrees d’influ-
ència, ressorgeixen ideologies 
xenòfobes que crèiem ja liqui-
dades, la força del diner és cada 
vegada més opressora, la glo-
balització ens fa cada dia més 
pobres i més dependents. Tot 
això és una ferida al cor de tots 
aquells que hem cregut sem-
pre en la llibertat, la igualtat i 
la fraternitat. Malgrat tot, hem 
de mantenir-nos ferms en la de-
fensa d’aquests valors, tan sols 
sigui per dignitat personal, per 

demostrar que no som sols i no tot està perdut i que 
mentre ens restin forces lluitarem per un món més 
just on tothom hi tingui cabuda. Perquè si perdés-
sim aquest esperit i ens deixéssim arrossegar per la 
irracionalitat, deixaríem de ser persones i passarí-
em a ser esclaus o botxins.  



La Generalitat declara els Reis d’Igualada 
com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional
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Els Reis d’Igualada han rebut el reconeixement més alt a Catalunya. / ARXIU

La declaració suposa el 
més alt nivell que pot 

tenir un esdeveniment a 
Catalunya, i és un gran 
pas endavant per a que 

es reconegui a nivell 
mundial en el procés 

endegat amb la Unesco

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

É s, sense dubte, una de 
les grans notícies de 
l’any a Igualada. I s’ha 

fet esperar. Dimarts, el Govern 
de la Generalitat, en la seva 
darrera reunió de l’any, ha 
acordat declarar la Festa dels 
Reis d’Igualada com a “festa 
patrimonial d’interès nacio-
nal”. La Festa dels Reis és, se-
gons afirma la pròpia nota en-
viada per la Generalitat, “una 
celebració emmarcada dins 
les celebracions nadalenques 
i, a Igualada, pren una gran 
rellevància pels seus elements 
propis, per l’antiguitat i per la 
gran participació i mobilitza-
ció ciutadana”.
Recordem que la Cavalcada 
dels Reis d’Igualada és una de 
les més antigues de Catalunya, 
ja que es remunta al 1899. Cal 
destacar la seva continuïtat 
al llarg dels anys, tot i algu-
nes interrupcions puntuals 
per motius diversos. La Festa 
dels Reis, organitzada per la 
Comissió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada i l’Ajuntament 
d’Igualada, és una festa plena-
ment consolidada i fortament 
arrelada, una festa oberta a 
tothom. El voluntariat i la so-
lidaritat són dos dels aspectes 
més importants de la festa. 
Actualment, i com també s’ha 
fet al llarg de la seva història, 
entitats i la mateixa Comissió 
treballen per poder fer possi-
ble que tots els infants tinguin 
regals.
Hi participen aproximada-
ment 1.500 voluntaris, dels 
quals més de 800 són patges, 
i es reparteixen a l’entorn dels 
2.000 paquets.
La Festa dels Reis d’Igualada 

ja havia estat distingida ante-
riorment com a Festa Popu-
lar d’Interès Cultural i havia 
rebut la Creu de Sant Jordi el 
2013. 
El conseller de Cultura de la 
Generalitat, Santi Vila, as-
sistirà a la Cavalcada de Reis 
d’Igualada, el proper 5 de ge-
ner a la tarda.

Pas endavant cap al reconei-
xement internacional
Aquesta declaració suposa 
un pas endavant en el procés 
endegat per l’Ajuntament i la 
pròpia Generalitat per a que 
la festa igualadina sigui de-
clarada també Patrimoni Im-
material de la Humanitat per 
la Unesco, si bé aquest procés 
és molt lent i difícilment se sa-
brà alguna cosa abans de dos 
o tres anys. De moment, el 
ministeri de Cultura espanyol, 
que és qui ha de decidir què 
s’envia -en nom d’Espanya- a 
la taula de la Unesco on s’han 
de triar els guardonats, ni tan 
sols ha posat els Reis d’Igua-
lada en la llista d’espera, tal 
i com va informar La Veu fa 
algunes setmanes. 
A banda, existeix una certa 
polèmica amb Alcoi (Ala-
cant), on no han rebut gens 
bé la iniciativa d’Igualada. 
Ells defensen que són la festa 

més antiga d’Espanya i que 
la igualadina és una “còpia”, 
i també volen ser reconeguts 
per la Unesco.
L’alcalde Marc Castells ha ex-
plicat que properament visi-
tarà Alcoi aprofitant que les 
dues ciutats formen part de 
l’associació de ciutats tèxtils 
(ACTE) i que Castells és vice-
president de la Diputació, or-
ganisme que gestiona aquesta 
entitat amb vocació industri-
al. “Si els assessors nostres i els 
d’Alcoi diuen que seria millor 
fer una candidatura conjunta,  
hi estaríem d’acord”, va dir re-
centment Castells en un tro-
bada amb periodistes locals.

L’alcalde Marc Castells 
visitarà Alcoi per 

intentar esvair 
polèmiques amb la festa 
alacantina, que també 

aspira a ser reconeguda 
per la Unesco

Ja és aquí el Patge Faruk!

Com cada 28 de desembre, i davant milers de persones a les Comes, va arribar el Patge Faruk a 
Igualada, acompanyat del seus llibres Blanc i Negre. Fins el dia 5 el podreu escoltar a Ràdio Igua-
lada (103.2 de la FM) i, el dia 1 de gener, lliurar-li la carta a l’Ateneu Igualadí.

Bones 
Fe�es!

Sant Josep, 14
 Igualada

93 805 10 29
aqualata@slave.net

Llibres, 
jocs familiars
i jocs d’adults,

cofres 
d’experiències, 
complements…

Consulta el nostre catàleg a
www.llibreriaqualata.cat

Recomanacions:
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E l proper dijous, 5 de 
gener, la tradicional 
Cavalcada dels Reis 

d’Igualada es podrà seguir per 
Internet amb una transmissió 
de vídeo en streaming d’alta 
definició al canal Youtube de 
l’Ajuntament, que arrencarà a 
les 18:30h i que s’allargarà fins 
aproximadament les 21h.  
Aquesta és una proposta que 
es porta a terme des de l’any 
2013 a iniciativa de l’Ajunta-
ment de la ciutat, amb el su-
port de la Comissió de la Ca-
valcada dels Reis d’Igualada. 
L’objectiu és acostar el punt 
culminant de la Festa dels Reis 
a aquells que, per diferents 
motius, no la puguin viure en 
primera persona, que hi po-
dran accedir a través dels webs 
www.igualada.cat, www.reis-
digualada.com, www.radioi-
gualada.cat i d’aquells mitjans 
locals de comunicació on-line 
que s’hi vulguin sumar. 
Els espectadors podran veu-
re l’arribada de Ses Majestats 
a l’antic Hospital del Passeig 

La Cavalcada de Reis 
també es podrà veure en 
directe a Internet

La propera fira BSTIM promourà 
la moda sostenible

Verdaguer i els seus parla-
ments, la visita dels patges a 
la gent gran de la Residència 
Pare Vilaseca, l’arrencada de 
la Cavalcada i el pas de la co-
mitiva per les rambles, el punt 
habitualment més concorre-
gut. També s’emetrà en direc-
te l’arribada del Patge Faruk al 
Foment, a la mateixa Rambla 
Sant Isidre.  
Per a dur a terme aquesta 
transmissió, hi haurà un equip 
mòbil a la residència i al Pas-
seig Verdaguer, i quatre càme-
res fixes i un control de realit-
zació a la Rambla Sant Isidre. 
La narració anirà a càrrec del 
periodista de Ràdio Igualada, 
Aitor Centelles, els comentaris 
els aportarà el membre de la 
Comissió de Reis, Magí Mar-
cé, i les connexions a peu de 
carrer les farà el també perio-
dista, Carles Pauné. L’espai per 
a ubicar-hi el control el cedeix 
en aquesta ocasió el Foment, 
Casal Popular d’Igualada, i la 
realització tècnica la faran els 
professionals de Global Pro-
duction. 

8  |  IGUALADA
LA VEU

Divendres, 30 de desembre de 2016

REDACCIÓ / LA VEU 

Q uan falten poc més 
de dos mesos per la 
celebració de la fira 

de producció tèxtil BSTIM, 
que tindrà lloc a Igualada els 
dies 22 i 23 de febrer de 2017, 
es van sabent detalls del con-
tingut del certamen. L’or-
ganització –Fira d’Igualada, 
l’agrupació tèxtil FAGEPI i 
l’Ajuntament d’Igualada- vo-
len que l’edició de 2017 de 
la fira serveixi per promoure 
la moda sostenible, és a dir, 
aquella que té en compte cri-
teris mediambientals i socials 
(a més dels econòmics) en els 
seus diferents processos de 
disseny, fabricació i comerci-
alització.  
Dins del moviment de la 
moda sostenible, una ten-
dència a l’alça és l’economia 
circular, és a dir, aquella que 
busca produir amb el mínim 
impacte ambiental a partir de 
matèries primes cent per cent 
reciclades i que puguin ser 
reciclables després de l’ús del 
producte. Així doncs, es tenen 
en compte l’ús eficaç de ma-
terials i recursos com l’aigua i 
l’energia, i es busca reduir els 
residus.  
En el marc de la Fira BSTIM 
hi haurà espais destinats a les 
empreses tèxtils que fan moda 
sostenible, i també es faran di-
verses activitats per promou-
re-la. La  pròpia Fira utilitza 
materials reciclables en la seva 
producció d’espais pels expo-
sitors i materials del recinte 
firal. Així mateix, els consums 
de materials i productes de 
la pròpia Fira corresponen a 
proveïdors de proximitat.  

Precisament el dia abans de 
l’inici de BSTIM, dimarts 21 
de febrer, tindrà lloc a Igua-
lada el Congrés de Sostenibi-
litat promogut per l’Agrupa-
ció d’Empreses Innovadores, 
l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Associació de Col·lectivi-
tats Tèxtils Europees, el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
i el centre tecnològic FITEX.  
Aquest congrés, al qual es 
preveu que hi assistiran un 
centenar de professionals del 
sector, comptarà amb la po-
nència central d’un expert 
internacional en innovació 

que parlarà de nous models 
de negoci en el sector tèxtil 
i moda, representants d’em-
preses del sector que estan 
treballant amb una visió de 
sostenibilitat aplicada als seus 
negocis, i una taula rodona 
dels diferents centres tecno-
lògics catalans que explicaran 
les seves activitats i projectes 
en l’àmbit de la sostenibili-
tat. El Congrés se celebrarà al 
Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia i estarà 
obert a tots els professionals 
del sector tèxtil i moda. 
 
BSTIM, fira de 
referència a Europa 
La fira tèxtil BSTIM (Best So-
lutions in Textile Manufac-
turing) està organitzada per 
Fira d’Igualada i l’agrupació 
tèxtil FAGEPI amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada 
i té per objectiu estimular la 
fabricació tèxtil de proximitat 
i enfortir la indústria local. La 
tercera edició tindrà lloc els 
dies 22 i 23 de febrer de 2017 
al recinte de l’Escorxador 
d’Igualada. 
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C om ja és tradicional, 
el proper 6 de gener 
Igualada acollirà la 

Fira de Reis, una de les fires 
més antigues de Catalunya, 
ja que la seva primera edició 
data del 1373. Durant tot el 
mati, des de les 8 fins a les 3 
de la tarda, el gran nombre de  
visitants  que cada any passen 
per la Fira,  podran gaudir 
d’una àmplia oferta en plan-
ters, productes artesanals, ali-
mentació,... S’esperen més de 
200 expositors que ocuparan 
uns 1.500 metres lineals entre 
el Passeig Verdaguer i la pla-
ça de Cal Font, on hi haurà el 
Mercat d’Antiguitats i Col·lec-
cionisme.
L’ èxit de participació- -tant 
per part de visitants com d’ex-
positors- de la Fira de Reis 
d’Igualada té la seva raó en la 
seva llarga història, ja que data 
de 1373.  Pel que fa als expo-
sitors n’hi ha inscrits de tot 
arreu, fins i tot de fora de Ca-

La Fira de Reis tindrà 
aquest any 200 expositors

talunya i de l’estranger, con-
tretament de França. Pel que 
fa als visitants, passegen per la 
fira persones d’arreu de Cata-
lunya i és que es tracta d’una 
trobada exclusiva amb un pú-
blic fidel que no falla cap any.

Des de 1373
La Fira de Reis és una de les 
fires més antigues de les que 
es celebren a casa nostra. La 
concessió del privilegi de ce-
lebració de fires i mercats era 
una prerrogativa reial, el 1373 
Pere III el Cerimoniós con-
cedí a Igualada el privilegi de 
celebrar una Fira, que comen-
çà en la festa de l’Epifania del 
Senyor i de durada els quinze 
dies següents, origen de la tra-
dicional Fira de Reis.
El novembre de 1951, amb la 
formació de Foment de Fires i 
Mercats sota el patronatge de 
l’Ajuntament d’Igualada, els 
seus promotors decidiren as-
sumir, com a primera activitat 
pública, l’organització de la 
Fira de Reis de 1952. 



La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, visita l’Asil del St. Crist 
i el 4D Health amb una limitadíssima presència de l’Ajuntament
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La ministra, parlant amb la Mare Superiora de la Llar del Sant Crist, dimarts al matí. / JORDI PUIGGRÒS

La visita llampec de la 
penedessenca Dolors 

Montserrat no desperta 
l’interès municipal

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N o ve un ministre cada 
dia a Igualada. De fet, 
el darrer en fer-ho va 

ser Josep Piqué, llavors minis-
tre d’Indústria, en un dels so-
pars de la Unió Empresarial de 
l’Anoia. D’això fa molt temps, 
i llavors l’alcalde li posava una 
catifa. Dimarts, la flamant 
nova ministra de Sanitat, As-
sumptes Socials i Igualtat, la 
penedesenca Dolors Montser-
rat, va visitar Igualada, con-
cretament l’Asil del Sant Crist, 
i posteriorment el 4D Health. 
Montserrat anava acompa-
nyada de l’igualadí Pere Cal-
bó, exregidor de l’Ajuntament 
i exdiputat al Parlament, avui 
un dels membres més desta-

Àngels Chacón i Enric Macarulla, amb la ministra Dolors Montserrat.

cats del Gabinet de la ministra 
a Madrid. De l’alcalde Cas-
tells, ni rastre.
Amb la presència del regidor 
igualadí i conseller comarcal 
Joan Agramunt, i d’un redu-
ït grup de militants del PP a 
Igualada, la visita -de caràcter 
oficial, inclosa a l’agenda pú-
blica del ministeri- va rebre 
l’interès de molts mitjans de 
comunicació nacionals, però 
va tenir una evident -i força-
da- desídia en el govern mu-
nicipal del PDECat. Darrere 
de tot plegat, no cal dir-ho, hi 

ha la situació política que viu 
el país, però no pas a Iguala-
da, on el PP acaba d’aprovar el 
pressupost municipal que ha 
presentat Marc Castells, tot i 
tenir majoria absoluta i no ne-
cessitar-ho.
A l’Asil, la ministra va depar-
tir amb les monges i va parlar 
amb els residents, a la nova 
sala polivalent, en la que el go-
vern espanyol hi ha contribuït 
amb 110.000 euros. A més, es 
veu que Montserrat té relació 
familiar amb alguna de les  
Germanetes dels Ancians Des-
emparats. 
Davant els periodistes,  Mont-
serrat, es va comprometre a 
lluitar contra els maltracta-
ments a les persones grans. 
Montserrat va explicar que 
a través del telèfon 016 s’està 
veient com cada vegada hi ha 
més gent gran que es quei-
xa de violència intrafamiliar. 

L’objectiu, segons la ministra, 
és treballar per una estratègia 
nacional per la gent gran que 
ajudi a lluitar contra aquest 
tipus de situacions de vulne-
rabilitat cap als ancians. 
Entre d’altres qüestions, Do-
lors Montserrat va assenyalar 
que la nova estratègia vol que 
les persones grans “puguin 
continuar gaudint de la seva 
autonomia personal i que 
puguin continuar aportant la 
seva valuosa experiència a la 
societat”. Montserrat va des-
tacar que pel govern espanyol 

el col·lectiu de persones grans 
és “un puntal” de la societat, 
ja que si ara representa uns 9 
milions de persones, el 2050 
en seran 17 milions. 
La visita al 4D Health no va 
ser oberta a la premsa. La nota 
feta pública pels responsables 
del centre no deixa lloc a dub-
tes: una visita ministerial ocu-
pa, literament, quatre línies de 
texte: “La ministra de Sanitat, 
Dolors Montserrat, ha visitat 
aquest dimarts 27 de desem-
bre el centre d’innovació per 
la salut igualadí, el 4D Health, 
per conèixer el projecte i la 
feina que es fa en un dels hos-
pitals simulats pioners a Eu-
ropa. L’han rebut la directora 
executiva del centre, Àngels 
Chacón, i el director estra-
tègic, Dr. Enric Macarulla”. I 
això és tot, acompanyat d’una 
foto de compromís. Si fossin 
altres temps...

Montserrat 
anava acompanyada de 
l’igualadí Pere Calbó, 
avui un dels destacats 

membres del seu 
Gabinet ministerial 

a Madrid

Mig centenar de persones van donar suport al regidor de Vic 
Joan Coma en una concentració davant l’Ajuntament
REDACCIÓ / LA VEU 

U na cinquantena de 
persones van do-
nar suport dimarts 

al vespre davant l’Ajunta-
ment d’Igualada al regidor 
de l’Ajuntament de Vic Joan 
Coma, que aquell mateix dia 
havia estat detingut per no ha-
ver-se presentat a l’Audiència 
Nacional de Madrid a declarar 
davant el jutge. En l’acte es va 
llegir un manifest unitari, tal i 
com es va fer en moltes altres 
ciutats i pobles del país. El va 
llegir el regidor de Decidim, 
Dario Castañé. Hi era l’alcal-

de d’Igualada, Marc Castells, 
i regidors del govern, d’ERC, 
CUP i Decidim Igualada. Entre 
els qui eren a la concentració, 
destacava la presència de la 
diputada de Junts pel Sí, Alba 
Vergés (ERC). També s’hi han 
sumat membres de les entitats 
sobiranistes, ANC i Òmnium 
Cultural.
El regidor de la CUP de Vic 
Joan Coma va ser posat en 
llibertat amb càrrecs el dime-
cres, per l’Audiència Nacional. 
L’acusen d’haver  incitat la de-
sobediència davant el Tribunal 
Constitucional en un ple. Lectura d’un manifest durant la concentració, dimarts al vespre. / TON CASELLAS
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E n el marc del ple muni-
cipal ordinari celebrat 
a l’Ajuntament d’Igua-

lada aquest dimarts, 27 de de-
sembre, s’ha aprovat el pres-
supost de la corporació per a 
l’any 2017.  
A la proposta elaborada pel 
govern municipal del PDE-
Cat (antiga CiU), s’hi han 
incorporat diferents iniciati-
ves dels grups dels Socialistes 
d’Igualada i del Partit Popular, 
fet que ha suposat que aquest 
pressupost s’hagi aprovat fi-
nalment amb el suport de 15 
dels 20 regidors que han as-
sistit a la sessió, ja que va ex-
cusar la presència Eva Pedraza 
(CUP). Hi han votat a favor 
CiU, Socialistes d’Igualada i el 
PP i hi han votat en contra els 
grups d’ERC, CUP i Decidim 
Igualada.  
Segons ha explicat a l’inici 
del debat la regidora d’Hisen-

Aprovat el pressupost municipal, amb el suport del PSC i el PP

da, Montserrat Duch, aquest 
pressupost “contempla 51,8 
milions d’euros pel que fa a 
l’Ajuntament i 53,7 milions 
d’euros sumant-hi les empre-
ses municipals, una xifra que 
suposa un increment d’apro-
ximadament un 3,9% respecte 
l’any que ara acabem”. 

Inversions de 5,7 milions
La responsable d’Hisenda ha 
afegit que “posem un èmfasi 
especial en l’atenció a les per-
sones i en la transformació de 
la ciutat, amb destacades in-
versions per a la millora dels 
equipaments, l’entorn i l’espai 
públic, que arribaran en con-
junt als 5,7 milions d’euros”. 
Com ha afegit posteriorment 
l’alcalde, Marc Castells, entre 
aquestes inversions destaquen, 
per exemple, projectes com el 
futur Centre Cívic Nord, la 
modernització integral del 
complex esportiu de Les Co-
mes, el parc central de l’Avin-

10  |  IGUALADA
LA VEU

Divendres, 30 de desembre de 2016

Ple municipal, dimarts passat al vespre. Va ser el darrer de l’any 2016.

Els números de l’Ajuntament i les seves empreses i organismes per a l’any 2017

guda Catalunya o nous trams 
de l’Anella Verda de la ciutat. 
Les propostes que s’incorpo-
ren a aquest pressupost a ini-
ciativa del grup socialista fan 
referència, entre altres aspec-

AJUNTAMENT
INGRESSOS
A. Operacions corrents
1 Impostos directes  24.584.800,00 €
2 Impostos indirectes  450.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos  7.505.740,00 €
4 Transferències corrents  12.858.929,63 €
5 Ingressos patrimonials  616.410,00€
B. Operacions de capital
7 Transferències capital  2.355.000,00 €
8 Actius financers  96.069,06 €
9 Passius financers  3.355.500,00 €
Total Ingressos  51.822.448,69 €
DESPESES
A. Operacions corrents
1 Despeses de personal  15.448.568,58 €
2 Despeses de béns  19.220.669,08 €
3 Despeses financeres  987.439,95 €
4 Transferències corrents  5.106.931,65 €
B. Operacions de capital
5 Fons de contingència  242.499,46 €
6 Inversions reals  5.497.500,00 €
7 Transferències de capital  373.800,63€
8 Actius financers  96.069,06 €
9 Passius financers  4.848.970,28 €
Total despeses  51.822.448,69 €

ORGANISME AUTÒNOM 
D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 
INGRESSOS
A. Operacions corrents
3 Taxes i d’altres ingressos  549.500,00 €
4 Transferències corrents  2.298.541,30 €
5 Ingressos patrimonials  100,00 €
B. Operacions de capital
7 Transferències de capital  30.000,00 €
8 Actius financers  200,00 €
Total ingressos  2.878.341,30 €
DESPESES
A. Operacions corrents
1 Despeses de personal  2.379.847,92 €
2 Despeses de béns 458.293,38 €
3 Despeses financeres  10.000,00 €
B. Operacions de capital
6 Inversions reals  30.000,00 €
8 Actius financers  200,00 €
Total despeses  2.878.341,30 €

PROMOTORA IGUALADINA 
MUNICIPAL D’HABITATGES, S.L.
INGRESSOS
A. Operacions corrents
3 Taxes i d’altres ingressos  230.500,00 €
4 Transferències corrents  80.200,00 €
B. Operacions de capital
7 Transferències de capital  51.942,65 €
9 Passius financers  43.080,00 €
Total ingressos  405.722,65 €
DESPESES
A. Operacions corrents
1 Despeses de personal  77.500,00 €
2 Despeses de béns 123.910,00 €
3 Despeses financeres  50.370,00 €
B. Operacions de capital
6 Despeses d’inversió  51.942,65 €
9 Passius financers  102.000,00 €
Total despeses  405.722,65 €

ENTITAT EMP. IGUALADA EN ACCIÓ
INGRESSOS
A. Operacions corrents
3 Taxes i d’altres ingressos  40.000,00 €
5 Ingressos patrimonials  230.000,00 €
Total ingressos  270.000,00 €
DESPESES
A. Operacions corrents
1 Despeses de personal  95.000,00 €
2 Despeses de béns 169.200,00 €
Total despeses  264.200,00 €

CONSORCI PER A LA GESTIÓ 
DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL
INGRESSOS
A. Operacions corrents
4 Transferències corrents  28.572,59 €
Total ingressos  28.572,59 €
DESPESES
A. Operacions corrents
2 Despeses de béns  28.572,59 €
Total despeses  28.572,59 €

SOCIETAT IGUALADINA 
MUNICIPAL D’APARCAMENTS,SL
INGRESSOS
A. Operacions corrents
3 Taxes i d’altres ingressos  704.000,00 €
5 Ingressos patrimonials  2.000,00 €
B. Operacions de capital
7 Transferències de capital  120.000,00 €
9 Passius financers  52.419,06 €
Total ingressos  878.419,06 €
DESPESES
A. Operacions corrents
1 Despeses de personal  459.000,00 €
2 Despeses de béns 130.800,00 €
3 Despeses financeres  24.000,00 €
B. Operacions de capital
6 Despeses d’inversió  120.000,00 €
9 Passius financers  144.619,06 €
Total despeses  878.419,06 €

TERRENYS AV. CATALUNYA, SA
INGRESSOS
A. Operacions corrents
4 Transferències corrents  56.679,29 €
B. Operacions de capital
7 Transferències de capital  158.800,63 €
Total ingressos  215.479,92 €
DESPESES
A. Operacions corrents
2 Despeses de béns 7.850,00 €
3 Despeses financeres  48.829,29 €
B. Operacions de capital
9 Passius financers  158.800,63€
Total despeses  215.479,92 €

CONSORCI SOCIOSANITARI 
INGRESSOS
A. Operacions corrents
3 Taxes i d’altres ingressos  6.937.600,00€
4 Transferències corrents  75.000,00 €
5 Ingressos patrimonials  181.650,00 €
B. Operacions de capital
7 Transferències de capital  1.400.000,00 €
Total Ingressos  8.594.250,00 €
DESPESES
A. Operacions corrents
1 Despeses de personal  4.433.000,00 €
2 Despeses de béns 1.491.285,00 €
3 Despeses financeres  221.500,00 €
B. Operacions de capital
6 Inversions reals  1.475.000,00 €
9 Passius financers  652.122,41 €
Total despeses  8.272.907,41 €

tes, a ajuts a l’emprenedoria i 
els autònoms, a la promoció i 
incentiu de la recollida selec-
tiva o a l’impuls d’iniciatives 
per modernitzar i dinamitzar 
el Passeig Verdaguer i, per part 

del grup popular, a l’arranja-
ment de determinades zones 
verdes i altres punts de la via 
pública o a l’estudi de no-
ves possibilitats pel que fa al 
transport públic interurbà. 

La Dra. Montserrat Vilarrúbias, premi a l’Excel·lència Professional

REDACCIÓ / LA VEU 

L a metgessa poblatana 
Montserrat Vilarrúbi-
as i Calaf, membre de 

l’Equip d’Atenció Primària 
Igualada urbà, ha rebut re-
centment el Premi a l’Excel-
lència Professional 2016 que 
atorga el Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona.
El Servei d’Atenció Primà-
ria de l’Anoia ha volgut fer  

“un reconeixement especial” 
a la metgessa anoienca per 
haver rebut aquest guardó, 
“que suposa el reconeixent al 
seu recorregut i responsabi-
litat professional de màxima 
qualitat i que s’ha convertit 
en referent per als companys 
i companyes de professió. 
És un orgull per nosaltres 
comptar amb professionals 
que sou un model d’exem-
ple”.



Ja està obert el Saló de la Infància, 
al nou espai de l’Escorxador
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A quest dimarts, 27 de 
desembre, ha arren·
cat la 33a edició del 

Saló de la Infància d’Iguala·
da, que romandrà obert fins 
el proper 4 de gener de 2017 
i que, en aquesta ocasió, can·
via d’escenari i deixa el recin·
te de Cal Carner per instal·
lar·se a l’espai municipal de 
l’antic Escorxador, al carrer 
Prat de la Riba, 47. Aquesta 
tarda se n’ha celebrat la inau·
guració, amb presència de 
l’alcalde, Marc Castells, la di·
putada al Parlament de Cata·
lunya, Alba Vergés, la regido·
ra d’Ensenyament i Joventut, 
Patrícia Illa, altres regidors 
del consistori, i la directora 
del saló, Clara Roma. 
El Saló de la Infància estarà 
obert cada dia, fins el proper 
4 de gener, de 10:30 a 19:30h, 
excepte el dia 31 de desem·
bre, que només estarà obert 
fins a les 14h i el dia 1 de ge·
ner, que romandrà tancat. El 
preu de l’entrada al Saló és de 
3,50 euros per dia i és gratuït 
per als menors de 3 anys i per 
als acompanyants majors de 
12. L’abonament per a quatre 
dies té un preu d’11 euros i 
el servei de guarda·roba té un 
preu d’1 euro.  
El departament municipal de 
Joventut, impulsor del Saló, 
ha decidit dedicar l’edició 
d’enguany al món del cine·
ma, coincidint amb el retorn 
de les projeccions d’estrena 
a la ciutat gràcies a la posa·
da en marxa del nou Ateneu 
Cinema, una iniciativa con·
junta de l’Ateneu Igualadí i 
l’Ajuntament.  
Els últims anys, seguint 
aquesta voluntat de sumar 
continguts didàctics al lleure 
i la diversió, s’han celebrat El 
Saló de les Idees (2012), El 
Saló Bestial (2013), Un Saló 

Sonat! (2014) i El Saló dels 
Xefs (2015). Aquest any, 
però, l’Escorxador es con·
verteix en un plató gegant 
per celebrar l’arribada d’un 
nou cinema i gaudir amb 
els jocs i activitats clàssics 
de l’esdeveniment. A banda 
dels jocs habituals, doncs, 
hi haurà, entre altres sor·
preses, projeccions i la visi·
ta dels personatges de Fro·
zen i la Patrulla Canina.  

Per a la celebració d’aquesta 
cita, l’Ajuntament ha instal·
lat dues grans carpes al pati 
del recinte, fet que permetrà 
dur a terme les activitats en 
una superfície superior als 
3.000 m2. La imatge i el car·
tell d’aquesta edició ha estat 
obra de l’il·lustrador igua·
ladí Xavier Mula i té com a 
principals protagonistes els 
Esmolets, dos dels personat·
ges més estimats pels infants 
de la ciutat. 



A. GENT GRAN / E. SENSERRICH 

C om cada any uns dies 
abans de Nadal, te-
nim un parell d’actu-

acions al Casal del Passeig, per 
celebrar-lo, aquest any el dia 
21 de desembre, hem pogut 
gaudir del cants de la nostra 
Coral “Cors Units”, una colla 
de companys i companyes, 
que sota la batuta de la Gem-
ma Gallego, ens han ofert un 
repertori de cançons nadalen-
ques. Gràcies. En la segona 
part hem tingut un parell de 
joves, la Paula López Valls amb 
el seu Violoncel, acompanya-

Festes de Nadal al Casal 
de la Gent Gran

Els joves estudiants coneixen 
les empreses de l’Anoia

da del Joaquim Font al piano, 
que han interpretat diverses 
peses de música clàssica. Tot 
un goig.
El dia 22 també ha estat un 
veritable plaer retrobar-se 
amb el Grup Néixer, un trio 
d’harmòniques que ens han 
fet passar una tarda fabulosa. 
En Ramón Closa, Joan March 
i Joan Roca, els tres que venen 
actuant junts des de fa 60 anys 
i que han recorregut mig Món 
amb les seves harmòniques i la 
seva bona interpretació. Amb 
tots ells, us fem arribar els 
millors desitjos a tothom, per 
aquestes Festes i pel Any Nou.
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L a comarca de l’Anoia és 
forta en diversos sec-
tors empresarials, no 

només els sectors tradicionals 
i històrics sinó també petites i 
mitjanes empreses del metall, 
el químic, els transports, l’oci, 
l’esport, el motor, els serveis 
empresarials... conformen 
una realitat molt pròpia a la 
comarca de l’Anoia. Cente-
nars d’empreses que són una 
oportunitat pels joves de la 
comarca, on hi poden trobar 
un futur professional.
Per tal que els joves coneguin 
aquesta realitat i entrin en 
contacte amb les empreses i 
els seus responsables, la Unió 
Empresarial de l’Anoia parti-
cipa en el programa AIRE del 
Departament d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Igualada, a 
través del projecte “Les pro-
fessions del futur”. Els centres 

El pilot i empresari igualadí de globus aerostàtics Àngel Aguirre, amb alumnes de l’IES MIlà.

educatius i formatius tenen 
al seu abast la possibilitat de 
visitar i conèixer de prop una 
empresa o bé de rebre la visi-
ta i la xerrada d’un empresari 
per conèixer el seu testimoni i 
la seva experiència.
Els objectius d’aquest projec-
te són, a banda d’apropar als 
joves la realitat empresarial i 
coneguin els sectors i les em-
preses que hi ha a la comarca, 
que siguin conscients de la 
formació i les competències 
que calen per treballar amb 
empreses reals, donar visibili-
tat a la feina i els oficis actu-
als, apropar els processos in-
dustrials als joves per tal que 
s’hi familiaritzin i hi tinguin 
interès i també sensibilitzar a 
la societat de la importància 
de formar-se en oficis, titula-
cions i sectors industrials ar-
relats a la comarca com a ga-
rantia de retenció del talent a 
la zona, d’inserció laboral rà-

pida, i de revalorització dels 
sectors tradicionals amb per-
sonal cada vegada més format 
i capacitat.
Una de les visites ha estat la 
de l’Àngel Aguirre, gerent de 
Kontiki als joves estudiants 
del cicle formatiu del Milà 
d’Activitats Físicoesportives. 
Va ser una experiència molt 
enriquidora per totes dues 
parts. Així, els estudiants van 
poder conèixer el model de 
negoci, l’empresa, l’experièn-
cia d’Aguirre i també una de 
les realitats empresarials de la 
nostra comarca.
Aquest projecte, en el qual 
ja s’estan organitzant visites 
i xerrades pels alumnes del 
Milà i Fontanals, dels Maris-
tes, de l’Acadèmia Igualada, el 
Monalco i el Pere Vives, res-
ta obert a tots els centres que 
comptin amb alumnes de 3r i 
4t ESO, batxillerat i cicles for-
matius. 

Nou grup de “corresponsals” de la Kaserna als centres d’ESO

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres, 16 
de desembre, el depar-
tament de Joventut de 

l’Ajuntament d’Igualada va 
convocar la primera trobada 
del nou grup de Correspon-
sals de La Kaserna, format 
per onze estudiants de l’Insti-
tut Pere Vives Vich, l’Institut 
Joan Mercader, l’Escola Anoia 
i l’Acadèmia Igualada. 
El projecte, que enguany en-
gega la tercera edició, és una 
iniciativa anual que promou 
que joves de la ciutat infor-
min i dinamitzin l’alumnat 

dels seus centres respectius, 
tot coneixent de primera mà 
els interessos i les inquietuds 
del col·lectiu. Així mateix, es 
promou la proposició d’inici-
atives per a la resta de jovent 
igualadí. 
Durant el mes de novembre es 
va realitzar el procés de selec-
ció d’aquests corresponsals, 
que va incloure la valoració 
de mèrits tenint en compte 
experiències en l’àmbit as-
sociatiu i del voluntariat, un 
procés de selecció conjunt i 
amb entrevistes individuals. 
Al llarg del mes de gener i ini-
cis de febrer se’ls oferirà una 

 

formació sobre eines comu-
nicatives, lideratge i elabora-
ció de projectes. A partir de 
febrer es començaran les tas-
ques de difusió de la informa-
ció i de propostes d’accions. 
Entre les activitats organit-
zades en les dues edicions 
precedents en destaquen 
una cursa per a conscienci-
ar sobre les conseqüències 
del consum de les drogues, 
un concurs de logotips i es-
lògans, la preparació de la 
campanya de sensibilització 
Per gustos, culs, el Holi Co-
lors 2015 o el HoliBubble-
Fest 2016. 



gaire es traspassà un negoci el responsable del qual, tot i haver estat un 
comercial dels anomenats més amunt, si anaves al seu establiment com 
a client rebies un tracte excepcional però si hi anaves com a comercial o 
proveïdor rebies un tracte vexatori. Al final, i sense passar massa temps, 
ha hagut de traspassar el negoci. Dit això faig referència al nou model 
de comercial “acollonidor” doncs el seu final té prou números de ser el 
mateix final, és a dir “pan para hoy,hambre para mañana”.
Utilitzar l’estratègia de la mentida i de fer por (per exemple: fulano 
m’ha demanat tot això, exclusivitat, i que a tu no et servís, ni a tu ni 
als del teu sector, però com que jo t’estimo molt com a client t’ho dic 
perquè abans de dir-li res a ell vull que ho sàpigues, perquè vol ser ell 
sol). Mentides, intentar crear necessitat al client, engany, resultat... faràs 
una venda però aviat deixaràs de vendre perquè els clients no els pots 
enganyar. La ciutat, la comarca, és petita; tot s’acaba sabent, fins i tot el 
passat més tenebrós i amagat de les persones surt a la llum, és allò tan 
vulgar que hi ha un dia que tothom sap de quin color porta els calçotets 
cada un, però mentrestant els que ens considerem persones honestes, 
legals i properes als clients (que ens veuen més com un assessor, amic, 
persona de confiança) hem de lluitar contra aquesta mena de perso-
natges que per el carrer han de anar cap cot o fins i tot amagar-se o fer 
veure que el trucant al mòbil per  no haver d’aixecar el cap. 
Afortunadament el temps posa tothom al seu lloc i aquesta espècie de 
nova formació, o millor dit de 0 en formació, té els dies comptats. Als 
clients no se’ls pot enganyar i menys intentar fer por, perquè tenen mol-
tes alternatives. Si alguna cosa tenim ara és molta oferta, en algun sector 
fins i tot sobredosi i potser caldrà una garbellada aviat i tots els que 
utilitzen mala praxis quedaran al seu lloc.

El Tribunal Suprem va reconèixer l’abús d’aquestes clàusules per re-
sultar inintel·ligibles per als afectats, però també va limitar el temps 
a partir del qual podia reclamar-se la devolució a la data en què va 
dictar la sentència, el passat mes de maig de 2013.  
A la vista de les múltiples reclamacions d’afectats, el Jutjat Mercantil 
núm. 1 de Granada i l’Audiència Provincial d’Alacant van dirigir-se 
al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per què es pronunciés en 
relació a aquesta qüestió. 
Finalment, el Tribunal de Luxemburg, en Sentència de data 21 de de-
sembre d’enguany, ha resolt a favor de tots els consumidors afectats. 
Aquests, podran reclamar la devolució del total de les quanties inde-
gudament cobrades, no només des del mes de maig de 2013, sinó des 
del moment de la constitució de la hipoteca.
El Tribunal Europeu dictamina que limitar el temps de reclamació ge-
nera “una protecció dels consumidors incomplerta i insuficient”, atès 
que una clàusula contractual declarada abusiva mai ha existit, fet pel 
qual no pot tenir efectes davant del consumidor, i molt menys limi-
tar els seus drets de reclamació a una data concreta, quan la clàusula 
s’entén nul·la des del principi. 
Les persones que es trobin afectades per clàusules sòl hauran de re-
clamar la devolució, mitjançant l’enviament immediat d’un burofax 
a l’entitat bancària, sol·licitant el retorn de les quanties abonades en 
concepte de clàusules sòl. En cas que no es facin efectives, serà neces-
sària la interposició de la corresponent demanda judicial. La sentèn-
cia serà favorable. 

A
questa famosa frase és atribuïda a Nicolás Maquiavelo encara que 
mai s’ha demostrat que fos ell qui ho digués, malgrat que la seva 
forma de fer política pogués dur a pensar que era la manera més lò-
gica d’expressar-ho. Jo no vull parlar de política, vull parlar d’afers 

comercials, afers produïts per persones que dediquen una part de la seva vida 
a la molt digna professió del “comercial”.

N’hi ha de totes menes, com a la vinya del senyor, guapos, guapes, lletjos, llet-
ges, simpàtics i simpàtiques, mentiders i mentideres, reposadors i reposadores 
de comandes, assessors i assessores,i l’últim que ha començat a aparèixer ara 
amb molta força és el director de projectes comercials... acollonidor.
He començat aquesta carta amb aquest títol perquè mai, mai la fi justifica els 
mitjans; no pot justificar els mitjans per la simple i òbvia raó que els mitjans 
utilitzats determinen la naturalesa dels fets produïts.
No tot s’hi val per vendre i aquest últim fenomen que comento ens ho demos-
trarà amb el temps, tal i com ha passat amb algun que altre negoci que tots 
hem vist que segons qui hi ha al darrere del taulell funciona i tot va bé, o quan 
no funciona, traspàs al canto i a funcionar. Això passa a la nostra ciutat: no fa 

PIA PRAT JORBA

Bona notícia d’internacionalització:
Més vols intercontinentals (cap Amèrica i Àsia) des del Prat
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INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Muy buena noticia que IAG vuelva a situar al Aeropuerto de 
Barcelona en su estrategia de vuelos a largo plazo. @AintzaneGastesi

Annual report of the Catalan economy: el publiquem per 
1a vegada en anglès per explicar-nos millor al món.

SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit 
Periodista. Cap de secció d’Expansión.

F. RAURICH CAROL CASTILLOFLORENCI RAURICH CAROL CASTILLO

FLORENCI RAURICH GENÉ Assessor Comercial de La Veu de l’Anoia

F
a uns mesos informàvem que el Tribunal Suprem va reconèixer la nul-
litat de les clàusules sòl contingudes en les hipoteques subjectes a inte-
rès variable. Des d’aleshores, els Tribunals estaven resolent a favor del 
dret dels consumidors a recuperar els imports indegudament pagats per 

aquest concepte.

JUSTÍCIA EUROPEA PER ALS AFECTATS PER LES CLÀUSULES SÒL

Directora General d’Analisi Econòmica 
Departament de la Vicepresidència

 i d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix 

CAROL CASTILLO
Directora de Grup Carles Advocats
@Carol_GCAdv

LA FI NO JUSTIFICA  ELS MITJANS

Les persones que es trobin afec-
tades per clàusules sòl hauran 

de reclamar la devolució

La molt digna 
professió del 
“comercial”



REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei d’Inserció Es-
pecialitat (SIE) d’Àuria 
Grup, punt formatiu 

del programa Incorpora de La 
Caixa, organitza un curs gra-
tuït d’activitats auxiliars de 
comerç i magatzem. El curs 
s’adreça a persones en situació 
de major vulnerabilitat social, 
amb dificultats d’accés al mer-
cat de treball ordinari i amb 
dificultat per accedir a altres 
tipus de formacions. 
La formació neix per donar 
resposta a les empreses que 
requereixen professionals 
cada cop més especialitzats 
en competències tècniques i 
transversals en el sector d’ac-
tivitats auxiliars de magatzem 
i logística, per fer front a les 
exigències del mercat. Aquesta 
formació està adreçada a per-
sones en situació d’atur, amb 
motivació pel sector que dis-
posin d’un bon nivell de lec-
toescriptura i de coneixement 
numèric i estiguin habituats 
en l’ús de les noves tecnolo-
gies. La formació programada 
inclou la certificació de carre-

El SIE organitza un 
nou curs d’auxiliars de 
magatzem i comerç

La multa de la Generalitat a la Hispano, 
“una presa de pèl” per a les JERC

tons elevadors i el certificat de 
manipulació d’aliments. 
El curs pretén facilitar contin-
guts teòrics del perfil professi-
onal i proporcionar pràctiques 
no laborals a les empreses que 
permetin l’aproximació a la 
realitat del treball als alumnes. 
Així, les mateixes empreses te-
nen l’oportunitat de conèixer 
les capacitats dels participants 
i augmentar les opcions per a 
una posterior contractació. 
El curs, de cent-setanta hores, 
s’iniciarà l’1 de febrer i finalit-
zarà amb pràctiques incloses 
el 31 de març. Les persones 
interessades es poden po-
sar en contacte amb el Servei 
d’Inserció Especialitzat (SIE), 
ubicat a l’Avinguda Andorra, 
28 o bé al telèfon 618520014 
(9 a 13h). 
El proper 17 de gener a les 10 
del matí es realitzarà una ses-
sió informativa a la sala d’ac-
tes de la Fundació Privada 
Àuria amb l’objectiu d’ampli-
ar la informació a les persones 
interessades. Les pre inscrip-
cions es faran abans del 16 de 
gener presencialment a la ma-
teixa seu. 
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L es Joventuts d’Esquer-
ra a l’Anoia conside-
ren “una presa de pèl” 

la sanció de 18.000€ que el 
Departament de Territori 
imposarà a l’empresa Hispa-
no Igualadina-Monbus. Des 
de les JERC recorden que 
Monbus ha tingut un benefi-
ci net de 1.517.548,82€ l’any 
2014 i que divuit mil euros de 
sanció és “una autèntica misè-
ria”.
Alhora denuncien que el De-
partament de Territori va avi-
sar oficialment a l’empresa 
que es farien controls al seu 
servei durant el mes d’octu-
bre i que aquest informe “no 
té cap mena de credibilitat. La 
gràcia de fer controls és que la 
persona o empresa que vols 
controlar no n’estigui al cas. 
Si n’estan al cas i s’ho poden 
preparar, no serveix per res”. 
Els joves consideren que “es 
vol enganyar als ciutadans fent 
veure que s’és molt dur amb 
Monbus quan en realitat hi ha 
una complicitat absoluta i to-
tal per part de l’administració 
amb l’empresa”.
Consideren també que fer 
controls d’horaris i de capa-
citat durant 3 dies puntuals 
durant el mes d’octubre és 
“òbviament poc representatiu 
de la realitat” i més si es té en 
compte “que l’empresa estava 
al cas que se l’estava contro-
lant”. Alhora lamenten que 
“malgrat el que intenta ven-
dre l’alcalde Castells, no es va 
fer absolutament cap control 
tècnic ni de seguretat” i que 
en  l’informe de la Generali-
tat es valoren els busos pel seu 
”aspecte”. Segons les JERC, el 
problema no és “l’estètica sinó 
l’estat tècnic”, asseguren, “i en 

aquest sentit no s’ha fet abso-
lutament res, dir-ne inspecci-
ons és enganyar i prendre el 
pèl als ciutadans”. 
Els joves destaquen que “tot i 
l’esforç del Departament per 
amagar les infinites deficièn-
cies de l’empresa, en l’informe 
es demostra que hi ha hagut 
més queixes d’usuaris el 2016 
que el 2015 i que aquestes re-
presenten el 36% del volum 
total de queixes a la provín-
cia de Barcelona tot i que els 
usuaris de la Hispano Igua-
ladina només representen el 
5% del total de viatgers de la 
província”. Alhora en l’infor-
me es pot veure com durant 
els 3 dies de controls es van 
detectar “22 incidències” tant 
en incompliments d’horaris 
com amb busos desapareguts, 
“imagineu-vos quantes inci-
dències hi haguessin hagut si 
no haguessin estat al cas que 
se’ls estava controlant” afir-
men les joventuts. Les JERC 
denuncien que l’informe és 
“absolutament surrealista” 
perquè “a sobre se li permet 
explícitament a Monbus que 
pugui aparcar els busos du-
rant la nit a l’estació d’auto-
busos, a l’aire lliure. Sembla 
que se n’estiguin enfotent de 
nosaltres”.
Les JERC també veuen “sor-

prenent” la postura de l’al-
calde Castells, que “durant 
les eleccions municipals del 
2011, abans de ser alcalde, 
prometia el rescat de la con-
cessió de la Hispano Igua-
ladina-Monbus, fins que va 
demanar a Monbus que pa-
trocinés a un equip esportiu 
de la ciutat aportant 40.000€ i 
llavors, casualment va desapa-
rèixer el problema de la His-
pano. Després, quan Monbus 
va deixar de patrocinar, hem 
vist com torna a apuntar-se al 
carro mostrant-se ‘indignat’ 
amb el servei”. Les joventuts 
demanen que “si pot ser” no 
torni a “canviar de postura 
depenent de si Monbus paga 
o no”.
Finalment les JERC recorden 
que el propietari de Monbus, 
Raúl López, està acusat de 
“suborn, tràfic d’influències 
i blanqueig de capitals” i re-
centment ha sortit a la llum 
que enviava regals de luxe a 
polítics catalans i espanyols 
per aconseguir un tracte de 
favor. Per tant, asseguren, 
“l’única solució és canviar de 
companyia per prestar el ser-
vei de bus d’Igualada a Bar-
celona” i demanen a l’alcalde 
que s’estalviï “el postureig” i 
comenci “a exercir de debò 
d’alcalde d’Igualada”.

Nadal amb els “matiners” de les Comes
REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup de matiners de 
Les Comes va celebrar 
el Nadal amb xocolata 

desfeta i xurros. El que va co-
mençar com qui no vol la cosa 
l’hivern de 2012 ja ha esde-
vingut una simpàtica tradició. 
Però com sempre, l’esmorzar 
cal guanyar-se’l, i per això a les 
6 del matí s’improvisava una 
cantada de nadales amb acom-
panyament a la trompeta del 
Fernando.  

Calendari d’obertura 
comercial del 2017
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Generalitat ha apro-
vat el calendari comer-
cial definitiu d’ober-

tura comercial autoritzada 
a Catalunya per al 2017. Els 
dies 8 de gener, 2 de juliol, 1 
de novembre i 6, 8, 10, 17 i 24 
de desembre de 2017, seran 
festius d’obertura autoritzada 
a Catalunya, d’acord amb la 
normativa catalana.
El Departament d’Empresa 
i Coneixement, a través de 
la Direcció General de Co-
merç,  estableix un total de 
vuit festius anuals dels quals, 
els ajuntaments poden subs-
tituir-ne fins a dues dates. 
D’acord també amb la Llei 
d’horaris comercials, s’afe-
geix dos dies més al calendari 
comercial, que els municipis 
han de fixar en funció del mà-
xim aprofitament comercial i 
d’acord amb els comerciants.
Més d’un centenar d’ajunta-
ments catalans han afegit i o 
modificat el calendari, que en 

el cas de l’Anoia són Igualada, 
Vilanova del Camí i Masquefa. 
Pel que fa als dos dies festius 
addicionals d’obertura co-
mercial que poden fixar els 
ajuntaments, en el cas dels 
consistoris que no hagin 
designat cap data específi-
ca,  s’entendran com a dates 
escollides i aplicables en els 
seus àmbits territorials  el 12 
d’octubre, i el 3 de desembre.

Igualada
8 de gener
23 d’abril
2 de juliol
1 de novembre
6, 8, 10, 17, 24 i 31 desembre
Masquefa
8 de gener
2, 20 i 21 de juliol
1 de novembre
6, 8, 10, 17 i 24 de desembre
Vilanova del Camí
8 de gener
18 d’abril
2 de juliol
1 de novembre
6, 8, 10, 17, 24 i 31 desembre
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a norma ISO 9001 és 
vàlida per a qualsevol 
organització de qual-

sevol sector i certifica que 
aquesta disposa d’un model 
de gestió que cerca la millo-
ra contínua de la qualitat. 
Aquesta norma està establer-
ta per la Organització Inter-
nacional de Normalització 
(ISO).
La concessió de la ISO 9001 al 
Servei de Farmàcia de l’Hos-
pital d’Igualada acredita que 
aquest disposa d’un model de 
gestió que cerca l’excel·lència 
a través de la qualitat i la sa-
tisfacció del seus clients. La ve 
obtenint des del 2010.
Per tal d’obtenir aquesta cer-
tificació, el Servei de Farmà-
cia es sotmet cada any a una 
auditoria externa per una 

Luxury Travel dóna a Caves Llopart el 
premi a la millor experiència enoturística

empresa acreditada que va 
revisar en profunditat la seva 
metodologia de treball i el 
conjunt de processos que dur 
a terme aquest servei (valida-
ció i preparació de citostàtics 
i d’unidosi, preparacions pa-
renterals, de fórmules magis-
trals, dispensació ambulatò-
ria, etc.). 
Aquesta certificació indica 
que el Servei de Farmàcia de 
l’Hospital d’Igualada garan-
teix a tant a pacients com a 
professionals la màxima qua-
litat en tot el què es relaciona 
amb la preparació i dispensa-
ció de medicaments.
Aquesta iniciativa del Ser-
vei de Farmàcia s’emmarca 
en una política decidida del 
Consorci Sanitari de l’Ano-
ia de cerca de l’excel·lència a 
través de la millora contínua i 
la gestió per processos. 
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L es caves Llopart de 
Subirats (Alt Penedès) 
han aconseguit el pre-

mi de la Luxury Travel Gui-
de com a millor Experiència 
Enoturística de l’any 2017. 
Aquesta prestigosa guia té 
la seva seu a Gran Bretanya 
i nomina cada any una sèrie 
d’establiments, empreses tu-
rístiques i experiències úni-
ques dins el món del turisme 
de luxe. Aquestes nominaci-
ons es basen en la recerca que 
porta a terme el seu equip 
d’experts per tot el planeta 
i també en els comentaris i 
votacions dels seus més de 
500.000 subscriptors. 
El passat 2 de desembre es va 
celebrar la reunió del jurat 
d’aquests premis, que va tenir 
la difícil tasca d’escollir un 
guanyador de cada categoria 
d’entre els molts nominats.  
Hi ha diferents categories de 
premis segons es tracti d’ho-
tels, companyies aèries, tour 
operadors, empreses d’activi-
tats turístiques i també cellers 
internacionals que oferei-
xen experiències en el món 

de l’enoturisme. Llopart ha 
obtingut, en la categoria de 
“Holiday&Tour Specialist”, 
el premi Wine Experience of 
the Year 2017.  L’any vinent 
les caves Llopart formaran 
part d’aquesta guia que dis-
trubuirà més de 250.000 
exemplars en hotels de luxe 
internacionals, companyies 
de creuers i aeroports de tot 
el món. 
La família Llopart s’ha mos-
trat molt estusiasmada amb 
el premi i creu que és un 
gran reconeixement a la seva 
aposta ferma per les activitats 
enoturístiques organitzades a 

la seva Heretat de Subirats. 
Durant el 2016, tant les seves 
vinyes de muntanya com les 
seves caves i la seva masia fa-
miliar del segle XIV han estat 
visitades per moltes persones 
vingudes d’arreu del món i, 
sobretot, per molts experts i 
professionals del món del tu-
risme d’alta qualitat. 
El projecte enoturístic de 
Llopart està completament 
alineat amb la filosofia de la 
casa, apostant per volums 
baixos de producció i amb 
una cura màxima de l’elabo-
ració i la qualitat de tots i ca-
dascun dels seus caves i vins.   

Obertes les inscripcions per a una nova 
edició del Bus Jove a la Neu
REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Jo-
ventut de l’Ajunta-
ment d’Igualada or-

ganitza un any més el Bus 
Jove a la Neu que, el pro-
per 29 de gener, permetrà 
aquells que s’hi inscriguin 
gaudir d’una jornada d’es-
quí a l’estació de La Molina. 

La farmàcia de l’Hospital 
obté el Certificat de Gestió 
de Qualitat

La inscripció, que té un preu 
de 30 euros per persona, in-
clou el transport d’anada i 
tornada, el forfet d’un dia i 
l’assegurança de pistes i vi-
atge. 
No inclou, però, el lloguer 
de l’equip d’esquí. La inici-
ativa s’adreça a nois i noies 
nascuts entre els anys 1992 
i 2001, que poden consultar 

la informació al web www.
igualadajove.cat i dur a ter-
me les inscripcions, abans 
del 14 de gener, a l’equipa-
ment juvenil La Kaserna, a 
la Travessia Sant Jaume s/n. 
Els menors d’edat hauran de 
presentar l’autorització de-
gudament signada pels seus 
pares o tutors, que es pot 
trobar al mateix web.

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

c/Comarca 62,   tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail .comBon any 2017
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E l Consell Comarcal i els 
ajuntaments de Cabre-
ra d’Anoia, Capellades, 

la Torre de Claramunt, Vallbo-
na d’Anoia i Piera van presen-
tar a Turisme de la Diputació 
de Barcelona el projecte “Valls 
de l’Anoia”, que vol donar va-
lor a un espai format per tot de 
petites valls i estructurat pel 
riu Anoia. Els municipis de les 
Valls de l’Anoia, al sud-est de 
l’Anoia, s’han unit per fer pro-
postes turístiques conjuntes 
basades en la natura, la cultu-
ra, el patrimoni i la gastrono-
mia i l’enoturisme de la zona. 
El projecte proposa ampliar la 
zona incloent els municipis de 
l’Anoia Sud Hostalets de Pie-
rola i Masquefa, malgrat que 
no formen part del Pla d’es-
pais d’Interès natural.

La zona s’ha declarat Espai 
Natural Protegit i es conside-
ra un dels 135 paisatges que 
conformen Catalunya. És una 
important zona de nidificació 
i cacera de l’àguila cuabarrada 
(Hieraaetus fasciatus). A més, 
constitueix una bona mostra 
de l’ambient mediterrani pro-
pi d’aquesta àrea de la Catalu-
nya central. 

La presentació va comptar 
amb la presència del president 
del Consell Comarcal, Xavier 
Boquete, del conseller de tu-
risme Joan Carbó, de l’alcalde 

El Consell Comarcal proposa el projecte “Valls de 
l’Anoia” a la Diputació de Barcelona

L’Espai el formen els 
municipis del sud-oest 
de l’Anoia, un dels 135 
paisatges que confor-

men Catalunya

de Cabrera d’Anoia Salustià 
Monteagudo, el regidor de 
Governació, hisenda, urba-
nisme i sostenibilitat de Cape-

llades Sergi Pérez, l’alcalde de 
la Torre de Claramunt Jaume 
Riba, el 1r tinent d’alcalde de 
Piera Josep Llopart, el diputat 

delegat de turisme de la Di-
putació de Barcelona Miquel 
Forns i el gerent de turisme de 
la Diputació Francesc Vila. 

ANOIA / LA VEU 

E ndesa ha finalitzat re-
centment treballs de 
reforma a la línia elèc-

trica d’alta tensió que trans-
corre entre la subestació de 
Cervera, a la Segarra, i la de 
Sant Margarida de Montbui, 
a l’Anoia, que permeten re-
forçar la xarxa de transport 
que uneix ambdues comar-
ques i millorar, de retruc, la 
qualitat del subministrament 
a prop de 23.000 clients.
Les tasques han consistit a 
reemplaçar prop de quatre 
quilòmetres de cablejat d’al-
ta tensió a 110 kV dins el 
terme municipal d’Argenço-
la, a l’Anoia. El nou és més 
avançat tecnològicament, 
concretament d’alumini, un 
material que per les seves ca-
racterístiques és més fiable i 
presenta millors prestacions 
mecàniques i elèctriques que 
fan possible augmentar la 
seva capacitat de conducció 
elèctrica. A més, aquestes 
propietats fan més segura la 
línia enfront d’actes externs 
com per exemple el vanda-
lisme, de manera que es pro-
porciona major qualitat del 
subministrament als clients 
que en depenen.

D’altra banda, també s’ha re-
novat l’aïllament existent, el 
qual serveix de suport als ca-
bles elèctrics d’aquest tram 
de línia aèria. Concretament 
s’han canviat 78 cadenes 
d’aïlladors de vidre.
L’actuació, que compta 
amb una inversió de més de 
51.000 euros, aportats ínte-
grament per la Companyia, 
s’emmarca dins els plans de 
la Companyia per millorar la 
qualitat i la continuïtat del 
subministrament elèctric a 
la Segarra i l’Anoia.

Endesa reforça la xarxa de transport que uneix la Segarra i 
l’Anoia amb la renovació de cablejat d’alta tensió

C/ Òdena 19
Igualada

Roba i complements

ÒPAL
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MONTBUI / LA VEU 

A quest dijous 22 de de-
sembre s’han lliurat 
els darrers ajuts a la 

rehabilitació d’habitatges als 
veïns del barri de Sant Maure, 
ajuts inclosos en el Programa 
de Rehabilitació Integral del 
Barri de Sant Maure de Santa 
Margarida de Montbui. 
Al llarg del desenvolupament 
d’aquest important projecte, 
s’han dut a terme un total de 
9 convocatòries d’ajuts als ve-
ïns, per subvencionar les obres 
realitzades en diferents àmbits 
d’actuació: col·locació d’as-
censors, reparació de façanes, 
substitució de cobertes d’ura-
lita, millores en la instal·lació 
d’aigua o reagrupament d’an-
tenes i parabòliques als terrats 
dels edificis.
En aquesta darrera convoca-
tòria s’han subvencionat un 
total de sis projectes de re-
habilitació. El programa de 
Barris del municipi finalitza el 
proper 31 de desembre i, per 
aquesta raó, l’Ajuntament ha 
retardat al màxim la concessió 
dels ajuts i el tancament de la 
convocatòria, per tal de donar 
l’oportunitat als veïns d’aco-
llir-se a aquestes subvencions.

L’import total concedit als ve-
ïns ha estat de vora 300.000,00 
euros a les diferents convoca-
tòries. La major part dels ajuts 
han estat destinats a obres de 
rehabilitació de façanes. Una 
altra partida important ha 
estat l’ajut per a la col·locació 
d’ascensors, que ha suposat 
una dotació de 90.000,00 eu-
ros. La resta dels ajuts també 
han implicat importants mi-
llores als habitatges del Barri. 
L’aportació del programa de 
barris a aquestes obres ha im-
plicat una col·laboració del 
40% del cost total que han su-
portat els veïns, i que implica, 
en el seu conjunt, una inversió 
de prop de 700.000,00 euros 
en obres de rehabilitació al 
parc d’habitatges del Barri de 
Sant Maure, obres que han 
contribuït a la millora de la 
qualitat de vida de més de 250 
famílies del municipi.
L’alcalde Teo Romero ha presi-
dit el lliurament d’aquests 
ajuts. El batlle montbuienc 
ha recordat que “és el final del 
projecte, amb quasi 300.000 
euros lliurats directament als 
veïns, i més de 250 famílies 
beneficiades. Estem molt satis-
fets d’haver pogut fer aquests 
ajuts directes als veïns. Estem 

molt satisfets de la Llei de Bar-
ris, que ara arriba a la seva fi. 
Gràcies a aquest projecte pro-
mogut pel govern tripartit en 
el seu moment hem pogut ti-
rar endavant Mont-Àgora, el 
Passeig Catalunya, hem pogut 
adquirir nous espais, hem po-
gut ajudar a les famílies i co-
munitats de veïns…”. Romero 
va recordar que “recentment 
hem adquirit l’antiga nau de 
Calçats Ferrer ubicada a tocar 
del Passeig Catalunya, que des-
tinarem a espai de formació. 
Gràcies a la Llei de Barris s’han 
invertit 12 milions d’euros, la 
meitat finançada per aquest 
projecte, i l’altre meitat l’hem 
hagut de buscar nosaltres en 

Montbui posa punt i final a la llei de barris amb el darrer 
lliurament d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges 

altres administracions i, en 
mínima part, amb aportacions 
municipals”. Romero va asse-
nyalar que “la Generalitat de 
Catalunya, recentment, per fi 
ens ha pagat 1’4 milions d’eu-
ros del total del deute pendent 
que tenia l’administració cata-
lana vers l’Ajuntament”.

La Generalitat ha pagat 1’4 
milions del deute pendent
Romero va admetre contactes 
amb el mateix president de la 
Generalitat, Carles Puigde-
mont, gestions que han fruc-
tificat parcialment i que han 
permès una important injec-
ció econòmica. Aquesta apor-
tació pendent de la Generalitat 

i que s’ha fet efectiva parcial-
ment, ha permès baixar el deu-
te de l’Ajuntament, i fer front 
als crèdits pont que havia de-
manat el consistori per poder 
fer front a la despesa realitza-
da en les diferents actuacions 
d’aquest projecte. Com explica 
l’alcalde “el deute de l’Ajun-
tament, que era de més de 4 
milions d’euros, i que procedia 
de la manca de pagament de la 
Generalitat, ha baixat 25 punts 
gràcies a aquests diners rebuts. 
Demanem que la Generalitat 
pagui tan aviat com sigui pos-
sible el deute pendent”. El deu-
te pendent, així doncs, es troba 
ja per sota dels tres milions 
d’euros. 

MONTBUI / LA VEU 

Avancen a bon ritme 
les obres de construc-
ció de diferents aules 

de dansa, camerinos i aules 
petites pendents a l’edifici de 
Mont-Àgora. Es tracta de la 
darrera adequació a l’Espai de 
les Arts i del Coneixement de 
Montbui, la qual serà una rea-
litat ben aviat. Les obres van a 
càrrec de l’empresa GEOSS SL.
Els nous espais de dansa esta-
ran ubicats a la primera plan-
ta. Són, en concret, dues aules, 
amb diferents serveis com-
plementaris. Aquestes aules 
de dansa tindran 90 i 63 me-
tres quadrats respectivament i 
també es crearan dos lavabos, 
així com altres espais de servei. 
El projecte de construcció de 
les noves aules de dansa es va 
adjudicar per 127.000 euros. 
D’altra banda, de forma para-
l·lela, a la planta baixa es rea-

litza també la construcció dels 
camerinos i les aules petites, 
en els espais de l’equipament 
fins ara no oberts al públic. 
Aquests serveis ubicats a tocar 
de la sala polivalent permetran 
donar servei a les múltiples 
funcionalitats de l’equipa-
ment, especialment en l’àmbit 
artístic. Aquesta actuació es 
va adjudicar per 110.000 eu-
ros. Si es compleixen els ter-
minis previstos, tant les aules 
de dansa de la primera planta 
com els camerinos i les aules 
petites ubicades a la planta 

Noves aules de dansa, camerinos 
i aules petites al Mont-Àgora

baixa seran una realitat a prin-
cipis del nou any, 2017. Com 
explica l’alcalde Teo Romero 
“es tracta d’unes actuacions 
complementàries que ens per-
metran guanyar nous espais 
per millorar la funcionalitat de 
Mont-Àgora i per poder dina-
mitzar les diferents modalitats 
artístiques. Aconseguim nous 
espais, necessaris per respon-
dre a les necessitats i també 
per complementar l’equipa-
ment. Mont-Àgora serà, més 
que mai, l’espai de les arts que 
es mereix Montbui” .

MONTBUI / LA VEU 

A finals d’aquest mes de 
desembre ha entrat 
en funcionament una 

nova zona de contenidors so-
terrats, situats a la cruïlla entre 
la carretera de Valls 4-6 i el car-
rer de serveis que va fins el Parc 
de la Solidaritat. D’una banda, 
es va instal·lar una illa múltiple 
per a la recollida selectiva de 
la matèria orgànica (amb un 

contenidor de vidre, un d’en-
vasos i un altre de paper i car-
tró) i de l’altra es va realitzar el 
soterrament de contenidors se-
guint els models CP 30 i CP 50, 
amb tres contenidors de rebuig 
i un altre de matèria orgànica. 
El soterrament d’aquests con-
tenidors ha suposat una inver-
sió de poc més de 60.000 euros. 
Els treballs, en ambdós casos, 
han anat a càrrec de l’empresa 
Equinord.   

Nous contenidors 
soterrats a Montbui
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MONTBUI / LA VEU 

D illuns passat dia de 
Sant Esteve va tenir 
lloc al Centre Cívic 

i Cultural La Vinícola un 
dels actes més tradicionals  
participats de les festes na-
dalenques a Montbui, el lliu-
rament de les cartes al Patge 
Hamend. En aquesta ocasió 
un miler d’infants del muni-
cipi van adreçar-se per lliu-
rar les seves cartes a Ses Ma-
jestats els Reis de l’Orient. La 
jornada es va desenvolupar, 
com és costum, amb cues i 
moltes cares de felicitats i 
il·lusió entre la mainada. Els 
patges reials van atendre les 
peticions dels infants mont-

buienques en una matinal 
plenament festiva.

Al Nucli Antic, el proper 
dissabte es lliuren les cartes 
al Patge 
El proper dissabte dia 31 a 
partir de les 12 del migdia 
tindrà lloc a l’Ateneu Cultu-
ral i Recreatiu de Montbui el 
tradicional lliurament de les 
cartes al Patge.  

A punt la Festa de Reis
Una de les festes més im-
portants del calendari mont-
buienc, la Festa de Reis, ja es-
calfa motors. El proper dijous 
5 de gener Ses Majestats els 
Reis de l’Orient Melcior, Gas-
par i Baltasar seran a Mont-

bui per carregats de regals –i, 
en algun cas de carbó- per 
als nens i nenes del munici-
pi. Al Nucli Urbà arribaran a 
les set de la tarda, en globus, 
a la Plaça de La Vinícola com 
és tradició. Pel que fa al Nucli 
Antic, Ses Majestats arribaran 
a l’església de Santa Margari-
da a les 19.45 hores.
Cal recordar que els dies 2 i 
3 de gener, entre les 11 i les 
13 hores i entre les 17.00  les 
20.30 hores es podran portar 
les joguines de la cavalcada 
a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment. També es podran por-
tar a l’Ateneu del Nucli Antic 
el dimecres 4 (entre les 20.00 
i les 22.00 hores) i el mateix 
dijous 5 (de 16 a 18 hores).

Continuen les celebracions nadalenques, a Montbui

ÒDENA / LA VEU 

C om no podia ser 
d’una altra manera, 
arribades les festes 

nadalenques, torna el Parc 
de Nadal d’Òdena. Enguany 
el nostre equip de monitors 
ha preparat noves activitats, 
sorpreses i actuacions de tot 
tipus!
El saló estarà dividit en 10 
zones que conformen una 
variada oferta per a totes les 
edats. Per als més petits hi 
haurà activitats com un Es-
pai Ludoteca amb una pis-
cina de boles o material de 
psicomotricitat, tobogans 
inflables, llits elàstics, un es-
calèxtric o un taller de pintar 
cares.
Per als nens i nenes una mica 
més grans també hi haurà 
un Espai Ludoteca amb ac-
tivitats com el futbolinet o 
el mini ping-pong, i l’Espai 
Jove, on hi haurà un pho-
tocall i es podrà jugar, per 
exemple, a la Wii.
L’esport tampoc podia faltar 
al parc i es per això que es 
podrà jugar a futbol i hand-
bol inflables, i es podrà gau-
dir d’una nova activitat, les 
Bubble Football. Tot això 
acompanyat de tallers im-
partits pels monitors d’Ani-
ma’ns, que oferiran activitats 
per a totes les edats.
També gaudirem del nostre 
paintball, classes de Zumba, 
tir a l’arc i ballesta, tallers 
d’educació vial i comunità-
ria, la visita sorpresa de dos 
personatges Disney... o fins i 

tot rebrem la visita del Patge 
Reial.
Avui divendres a la tarda fa-
rem una gran festa de clausu-

Dies de Parc de Nadal a Òdena

ra on ens acompanyaran els 
grups de batucada Konka-
trons d’Òdena i Batinkat.
Entrada gratuïta
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L ’alcalde de la Pobla 
de Claramunt, Santi 
Broch, va afirmar que el 

2017 serà un “any incert però 
també encisador, un any que 
esdevindrà clau per al futur de 
Catalunya i del nostre munici-
pi”. Així ho va dir en el discurs 
que va oferir amb motiu de la 
recepció de Nadal, que va te-
nir lloc el dimecres 21 de de-
sembre al Teatre Jardí.
A l’acte hi van assistir una 
setantena de persones, entre 
treballadors de l’Ajuntament, 
representants de les entitats i 
professors de les diferents ac-
tivitats que s’organitzen des 
del Consistori. Santi Broch 
va fer un repàs del 2016, un 
any que va assumir que “hem 
tingut molts problemes admi-
nistratius, no cal oblidar-los, 
ni amagar-los”. En aquest 
sentit, va fer esment a l’error 
de càlcul de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) i també es va 
referir a la marxa del secreta-
ri-interventor. L’alcalde també 
va citar algunes de les accions 
que s’havien dut a terme en les 
diferents àrees.
Mirant al futur, Broch es va 
referir als projectes que és pre-
vist tirar endavant en aquest 
mandat, com l’aprovació del 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), que “ha 
de garantir una millor co-

hesió entre barris i un millor 
benestar per al nostre poble i 
també solucionar el polèmic 
tema de la fàbrica de pèl·lets”. 
A més del POUM, Santi Broch 
també es va referir a altres ac-
tuacions, com la col·locació de 
semàfors i passos de vianants 
a la C-244; la connexió del 
pàrquing de Sant Galderic i de 
la plaça de la Mare de Déu de 
la Llet; la urbanització del bar-
ri de can Ribalta; arranjar el 
camí de la Costa; la prolonga-
ció del passeig de Josep Agui-
lera, darrera del consultori, o 
la construcció de dues pistes 
de pàdel a la zona esportiva 
municipal. 
El màxim representant del 
Consistori poblatà també va 
esmentar alguns dels projec-
tes que en què s’està treballant 
des d’un àmbit comarcal i que 
tindrà repercussió en el mu-
nicipi. En aquest sentit, es va 
referir al parc fluvial que ani-
rà des de Jorba, passant per 
Igualada, Vilanova del Camí i 
la Pobla de Claramunt o la po-
sada en marxa de la recollida 
d’escombraries porta a porta.
Santi Broch va cloure el seu 
discurs fent un reconeixement 
a Sebastià Rubio, un treballa-
dor de l’Ajuntament que va 
patir un greu accident i que 
era present a la recepció. L’al-
calde també va aprofitar per 
donar una bona notícia i és 
que el programa Divendres 

de TV3 visitarà el municipi 
del 30 de gener a l’1 de febrer, 
amb motiu de la Fira de la 
Candelera. 
Un cop finalitzat el parlament, 
hi va haver un pica-pica per a 
tots els assistents.

Altres activitats nadalenques
A més de la recepció de Nadal, 
a la Pobla de Claramunt du-
rant aquests dies s’han fet di-
verses activitats relacionades 
amb les festes nadalenques. El 
dimarts 20 de desembre el Te-
atre Jardí es va omplir de pares 
i familiars dels nens i nenes de 
la Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet. La quitxalla, recreant un 
pessebre, van cantar nadales i 
van recitar un poema. 
El dimecres 21 de desembre 
l’escenari de l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal va acollir la 
representació dels alumnes 
d’anglès, que enguany es va 

recrear un concert de rock. El 
local es va omplir de gom a 
gom i, com en altres ocasions, 
els nens i nenes van rebre la 
visita del Pare Noel, que els va 
obsequiar amb una bossa de 
llaminadures.
El dijous 22 de desembre, a 
l’Ateneu, una cinquantena de 
persones van gaudir de la can-
tada de nadales i de sevillanes 
que va oferir el Coro Romero 
de la Casa d’Andalusia de Ca-
pellades. En acabar l’actuació, 
els assistents van poder men-
jar torrons i neules. 
A la Llar d’Infants Municipal 
Sol Solet, a l’escola Maria Bo-
rés i al Cau Jove també han 
viscut el Nadal amb diverses 
activitats, com l’arribada del 
patge Faruk o fer cagar el tió. 
El dissabte 17 de desembre la 
Coral La Lira i la Coral Terra 
Nostra d’Igualada van oferir 
una cantada de nadales a l’es-

Santi Broch diu que el 2017 serà “clau” per al futur 
de Catalunya i de la Pobla de Claramunt

glésia de Santa Maria i del 
18 al 31 de desembre la Sala 
Municipal d’Exposicions va 
acollir una mostra de pintura 
sobre seda de Lídia Borràs.

Cap d’Any i arribada del pat-
ge Faruk
El divendres 30 de desembre, 
a les 9 del vespre al Cau Jove, 
es farà la festa de Cap d’Any, 
organitzada per la regidoria 
de Joventut. El dissabte 31 de 
desembre, a les 12 de la nit a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran organitza una cele-
bració per donar la benvingu-
da a l’any 2017. Abans, a les 9 
del vespre, hi haurà un sopar 
al restaurant Camí del Castell. 
Per assistir al sopar i a la cele-
bració cal haver fet la reserva 
prèviament.
El dissabte 31 de desembre, a 
2/4 d’1 del migdia a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, arribarà el 
patge Faruk, a qui els nens i les 
nenes podran lliurar la carta. 
A les 11 del matí, la quitxalla 
podrà gaudir de l’espectacle 
“Un dia genial”, a càrrec del 
grup Alea Teatre. Després de 
l’espectacle infantil, la Comis-
sió de Reis sortejarà una pa-
nera. Els números es podran 
comprar el mateix dia. Aques-
ta activitat l’organitzen la re-
gidoria de Cultura de l’Ajun-
tament i la Comissió de Reis. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

U nes 800 persones van 
assistir, el dilluns 26 
de desembre, dia de 

Sant Esteve, a la representació 
del Pessebre Vivent de la Po-
bla de Claramunt. L’escenifi-
cació, que es va fer a l’entorn 
del nucli antic, va arribar a la 
trenta-dosena edició i hi van 
participar més d’un centenar 
de nens i nenes, d’entre 3 i 15 
anys, un nombre superior al 
d’altres anys.
Des de l’entitat organitzadora, 
la Comissió del Pessebre Vi-
vent, es fa una valoració molt 
positiva de com va sortir la 
representació i de la bona aco-
llida del públic. L’activitat va 
comptar amb la col·laboració 
d’un grup de pares dels joves 
actors i actrius, de l’Ajunta-

ment i de diverses empreses i 
establiments del municipi.
Es van fer dues representaci-
ons, a les 6 de la tarda i a 2/4 
de 8 del vespre. En aquesta 
edició es van incorporar algu-
nes novetats. Una de les més 
destacades va ser la ubicació 
a la Font de la Petxina d’una 
entrada al pessebre, custodia-
da per un grup d’Armats, una 
figura que es va recuperar i 
que, antigament, sortien en 
processó per Setmana Santa. 
Els vestits d’aquests actors els 
va deixar la parròquia.
Una altra de les novetats que 
cal ressaltar és que els ofi-
cis es van distribuir al llarg 
de tot el carrer Major, quan 
en edicions anteriors només 
ocupaven una part. Es recre-
aven diferents oficis, com els 
paperers, els espardenyers, els 

fusters, les rentadores, els pes-
cadors, la verema, el paller o 
els ceramistes.
També cal esmentar l’escena 
dels Dimonis, que es va mo-
dernitzar. Les bales de palla 
es van substituir per bidons i 
els dimonis feien experiments. 
Una de les interpretacions que 
va tenir més èxit va ser la de 
les tafaneres, que anys enrere 
ja s’havia fet.  
A més dels oficis, al Pessebre 
Vivent hi havia sis escenes, en 
què es combinava el diàleg i 
la música: el Mercat, als Jar-
dinets; el Somni de Nadal i els 
Dimonis, a la plaça de l’Esglé-
sia; L’Anunciació, a la plaça de 
les Tres Fonts, i els Pastors i el 
Naixement, al Campanar Vell.
Com en altres edicions, es va 
sortejar un pernil entre el pú-
blic, que era del municipi i 

d’altres localitats veïnes. Des-
prés de la representació els jo-

Unes 800 persones assisteixen al Pessebre Vivent de la Pobla

ves actors i actrius van poder 
berenar. 
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Obert 7 i 8 de gener

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l passat dissabte 17 de 
desembre l’Associació 
de Pensionistes i Ju-

bilats de Vilanova del Camí 
varem celebrar el ball de Fi 
d’Any.
Al voltant d’unes 200 perso-
nes varen poder gaudir a Can 
Papasseit d’un gran ball ame-
nitzat per la Petita Gran Or-
questra Liberty.
A la mitja part, l’Associació va 
obsequiar als assistents amb 
un berenar; entrepà de per-
nil i una bossa amb torrons 

i polvorons tot acompanyat 
d’aigua llimonada i cava per 
brindar.
Des de l’associació desitgem a 
tots els assistents unes bones 
festes i un 2017 ple de salut i 
prosperitat.
Un cop passades aquestes fes-
tes reiniciarem el ball el pro-
per dissabte dia 7 de gener a 
Can Papasseit amb el gran so-
lista Raül.
L’Associació informa que a 
partir d’aquest mes de gener 
cada divendres a les 16:30 h. al 
Casal podeu passar una estona 
entretinguda jugant al Bingo.

Ball de Fi d’Any de l’Ass. 
de Pensionistes i Jubilats 
de Vilanova del Camí

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

D’avui en vuit, el dia 30 
de desembre, hi hau-
rà un dels primers 

dispositius especials de la Po-
licia Local amb motiu de les 
festes de Nadal a Vilanova del 
Camí. La colla de diables, Els 
Cabrons fan una cercavila de 
foc infantil a la tarda, a partir 
de dos quarts de set. La sor-
tida està prevista des de Can 
Papasseit i passarà pel carrer 
Verge de Núria, Cardenal Cis-
neros, Indústria, Papa Joan 
XXIII i la tornada novament 
per Verge de Núria. 
Marc Peña alertava que no es 
podrà estacionar en aquests 
carrers de 5 a 10 del vespre i 
que tampoc no es podrà pas-
sar pels carrers afectats en el 
moments de pas de la cerca-
vila. 
La funció de la policia aquests 
dies és bàsicament regular el 
trànsit i donar explicacions 
bàsiques als conductors, que 
no sempre són comprensius, 

com assenyalava Ana Rome-
ro. 
Un altre dels esdeveniments 
especials que afectaran el 
trànsit i la mobilitat dels ve-
hicles al municipi serà la cur-
sa de Sant Silvestre, el dia 31 
de desembre. I és que és una 
cursa completament urba-
na. Passarà pels carrers Santa 
Llúcia, Passeig de la Indústria, 
Ducs, Ronda de Sant Antoni, 
Jaume I, Miralcamp, Alfons 
XIII, Dos de maig, passant 
per davant del poliesportiu 
de Can Titó, la plaça Major i 
el carrer Major. 
L’inspector en cap Marc Peña 
demanava la col·laboració del 
veïnat per evitar els carrers 
afectats per la cursa i s’unia a 
la reflexió que feia l’agent Ro-
mero respecte a la paciència 
i la comprensió dels conduc-
tors sobretot amb els mem-
bres de Protecció Civil que 
estan fent una tasca des del 
voluntariat.
Pel que fa a la Fira de Sant Hi-
lari, el dia 15 de gener, Peña 

assenyalava com una de les 
afectacions més importants 
l’accés al municipi per la 
plaça Major que estarà tallat 
tot el dia Per tant s’haurà de 
tornar a practicar l’itinerari 
de dies enrere i accedir per la 
ronda oest, paral·lela al riu. 
Pel que fa a la sortida del mu-
nicipi només es podrà fer per 
la carretera de la Pobla o per 
la Ronda Sud.
El darrer dia important d’afec-
tació per a l’estacionament i la 
circulació de vehicles i vianants 
serà el dia 5 de gener, amb mo-
tiu de la Cavalcada de Reis. És 
un dia també especialment 
complicat perquè el recorregut 
afecta molts carrers: Sant Ni-
colau, Sant Lluís, Lleida, Mont-
serrat, Santa Llúcia, carrer i 
Plaça Major, Migdia, Quadres, 
novament un tram del carrer 
Major i Ansem Clavé. És el ma-
teix recorregut que l’any passat 
i per seguretat es demana no 
aparcar en cap dels carrers i 
extremar el pas de les carrosses 
sobretot amb els infants.

Dispositius policials de trànsit especials 
en alguns esdeveniments nadalencs



Evitar el sedentarisme, 
fer exercici i seguir una 
alimentació saludable 
són factors cabdals per 
evitar que es manifesti 

la diabetis

2x1 
Els subscriptors de                   presentant el carnet, o els lectors presentant 
aquesta butlleta retallada, gaudiran d’un 2x1 en entrades a les funcions dels 
Pastorets de Calaf. Cal recollir les entrades de 12 a 13h el dies de representa-
ció o 1 hora abans de la funció. 

(1 promoció vàlida per a cada subscriptor, oferta no acumulable)
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a les 17.30 hores

una TRADICIÓ  FETA ESPECTACLE
ELs 

PAS
TOr
ETS
DE 
calaf

 

16

22  |  ANOIA SUD
LA VEU

Divendres, 30 de desembre de 2016

LA TORRE DE C. / LA VEU 

D os torredans amants 
de l’esport de mun-
tanya, Sebas Santos 

i Sheila Jaular, van viure el 
passat mes de novembre una 
experiència al Nepal amb 
una doble vessant. Tots dos 
són membres de l’Associa-
ció de muntanya Riu d’Agost 
(AMRA) de la Torre de Clara-
munt, apassionats per l’esca-
lada de pics i muntanyes que 
van tenir el privilegi de pujar 
a uns dels cims de 6.000 me-
tres de la serralada de l’Hi-
malaia, el que s’anomena po-
pularment com “el sostre del 
món”.
Més enllà de la vessant es-
portiva, Santos i Jaular estan 
especialment satisfets d’haver 
portat “un bri d’esperança i 
solidaritat” al país que va pa-
tir un fort terratrèmol el 25 
d’abril de 2015 que va deixar 
al voltant de 9.000 víctimes 
mortals i importants danys. 
El suport d’alguns espònsors 
com el propi Ajuntament de 
la Torre de Claramunt els ha 

permès portar ordinadors i 
material escolar per un col·le-
gi d’un petit poble “que està 
a 8 hores en motocicleta des 
de la capital, Kathmandú”, 
segons expliquen els munta-
nyencs.
De la seva experiència nepa-
lesa es queden amb “el granet 
de sorra que hem intentat po-
sar en un racó del món on les 
dificultats són evidents i on la 
gent està acostumada a viure 
amb senzillesa” i amb record 
de l’agraïment per part dels 
professors i alumnes d’aquell 
petit poble. Sebas Santos i 
Sheila Jaular exposaran pro-
perament la seva experièn-
cia a l’escola de La Torre de 
Claramunt i després al centre 
social del municipi. Els dos 
muntanyencs han facilitat les 
primeres passes perquè els 
alumnes de l’escola anoienca 
estableixin contacte amb els 
de l’escola de Nepal. Els or-
dinadors que han portat els 
permetran intercanviar ex-
periències superant els 7.500 
quilòmetres que separen les 
dues escoles.

Solidaritat al Nepal des 
de la Torre de Claramunt

CAPELLADES / LA VEU 

Una enquesta que han 
fet professionals del 
CAP Capellades posa 

de manifest que el 19% de la 
població estudiada té un risc 
alt de ser diabètica i que un 
21% té un risc moderat de 
ser-ho. Per evitar que es des-
encadeni la malaltia, a cadas-
cuna de les persones de risc 
se les ha derivat a un control 
al CAP i entre les recomana-
cions que se’ls han fet hi ha 
les de canviar els seus hàbits 
per uns de més saludables.
Per aconseguir uns resultats 
tan fiables com sigui possi-
ble, l’enquesta s’ha fet sobre 
el qüestionari Findrisk, en el 
marc d’un projecte que porta 
a terme la Fundació Jordi Gol 
i Gurina de l’ICS. Un 42% de 
les persones enquestades han 
estat dones i un 58%, ho-
mes. Un 39% del total tenien 
menys de 45 anys. El resultat 
individual de cada enques-
ta permet determinar el risc 
dels participants de patir di-
abetis en el termini de deu 
anys.
Algunes de les dades que 
s’han obtingut revelen un fet 
interessant en relació amb els 
hàbits dels enquestats: posen 
de manifest una tendència 

creixent a tenir cura de la 
pròpia salut. Així doncs, un 
70% dels consultats diuen 
que practiquen una activitat 
física almenys 30 minuts dia-
ris i un 82% afirma que con-
sumeix verdures i fruites tots 
els dies de la setmana.

Sobre la diabetis mellitus ti-
pus 2
En la diabetis mellitus tipus 2 
(DM2), pròpia de la persona 
adulta, la càrrega hereditària 
pot ser decisiva però els fac-
tors de risc hi tenen un pa-
per molt important. Gairebé 
tots els factors de risc tenen a 
veure amb els estils de vida i 
són acumulables.
La prevenció primària se cen-
tra en un conjunt de factors 
evitables. Són els següents:
• L’obesitat. Moltes perso-
nes diabètiques no haurien 
arribat a ser-ho, encara que 
hi tinguessin predisposició 
hereditària, si no haguessin 
passat per una etapa d’excés 

de pes notable. Lluitar contra 
l’obesitat és també, doncs, 
lluitar contra la diabetis.
• El sedentarisme. Un dels 
motius pels quals certes po-
blacions presenten una taxa 
molt baixa de diabetis és el 
manteniment d’una activitat 
física habitual.
• La medicació hormonal. Cal 
evitar l’ús de medicaments 
hormonals sense els controls 
mèdics necessaris.
• L’estrès. Una vida agitada, 
que no vol dir activa, amb 
un excés de preocupacions i 
especialment amb inestabili-
tat emocional, disgustos, caos 
organitzatiu i horaris erràtics, 
entre d’altres factors, pot con-
tribuir a fer que una diabetis 
latent es manifesti.
La DM2 és la que té més pre-
valença. Segons dades de l’any 
2014, el 7,4% de la població 
catalana de més de 15 anys 
està diagnosticada de diabetis 
i, aproximadament, el 90% 
d’aquesta població té DM2.

Una enquesta a Capellades constata 
que un 19% de la població té un risc 
alt de ser diabètica
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Fer esport amb el gos
L’agility és l’esport caní
per eccel.lència
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Escola Nova 21
Què és la transformació del 
sistema educatiu?
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Aquest any començo fent esport 
amb el meu gos!

Q uantes vegades ens hem fet propòsits de començar 
l’any amb objectius saludables per a nosaltres: dei-
xar de fumar, fer una bona dieta, fer esport... totes 

aquelles coses que sabem que s’han de fer però que al dia 
a dia acabem trobant vint mil excuses per no fer-les o dei-

xant-les de fer molt ràpidament. Fer esport....fer esport! Uf! És que després de la 
feina no tinc temps, portar els nens a extraescolars, anar a comprar, arreglar la 
casa, treure el gos a passejar... i si pogués fer esport alhora amb el gos? 
El nostre ca també té necessitats vitals que cal cobrir: menjar, anar al veterinari, 
sortir a passejar forma part d’elles, però fer esport i mantenir-lo actiu men-
talment, no només cobrirà les seves necessitats físiques i mentals sinó que ens 
ajudaran a mantenir un gos equilibrat. 
L’agility és l’esport caní per excel·lència, no només treballa físicament sinó que 
és un complement a l’educació, una manera divertida d’aprendre a través del 
reforç positiu. Aquest esport augmenta de manera considerable la vinculació 
del gos amb el seu amo, vincle totalment necessari d’establir per una bona i ale-
gre convivència.  Aquest esport cobreix una bona part de les necessitat físiques, 
mentals i socials del gos.
L’agility consisteix en un recorregut d’obstacles que el gos juntament amb el 

guia han de fer amb el menor temps possible i les menys errades possibles. Es 
treballen els salts, les pujades i  baixades, el balanceig, la dreta i l’esquerra, les 
distàncies i la velocitat. També es treballa la rapidesa mental i física, la concen-
tració i l’atenció. 
La vinculació guia-gos és un dels grans avantatges, doncs una bona relació i 
coordinació amb el nostre amic caní ens donarà seguretat en el dia a dia i una 
complicitat difícil d’aconseguir sense fer cap activitat conjunta. Mentalment el 
gos ha de desxifrar i aprendre en qüestió de mil·lèsimes de segon què és el que el 
seu guia li està dient o senyalant, això fa que el gos estigui atent i hagi de pensar 
aguditzant la seva capacitat cognitiva i augmentant la seva comunicació i entesa 
amb el seu guia. El gos que practica agility ha d’aprendre a conviure amb altres 
gossos i persones que comparteixen amb ell aquesta estona d’esbarjo i a esperar 
el seu torn. Físicament també desenvolupa una bona activitat corrent amb es-
print dins la pista i deixant anar l’energia acumulada durant el dia.
L’agility d’iniciació i oci es treballa en grups, és com anar al gimnàs, però amb 
el teu gos. Els grups acostumen a ser d’un nivell similar on hi ha un monitor 
expert que organitza pistes diferents, canviant periòdicament la localització dels 
obstacles per construir circuits diferents i exercicis que impliquen moviments 
diversos, aprenentatge de les ordres verbals i de les ordres gestuals. A nivell de 
competició també existeixen diferents federacions a nivell nacional i internaci-
onal.  Sens dubte que l’agility és una activitat que podrà ajudar-nos a complir 
alguns dels objectius que ens marquem aquest inici d’any. Fes esport, fes-lo amb 
el teu gos!   

LLUÍS LUQUE

EQUIP DIRECTIU I COMISSIÓ COMUNICATIVA DE LA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI

Què és la transformació del sistema educatiu?
L’Escola Mowgli i el Projecte Escola Nova 21

E l sistema educatiu que hem conegut fins ara topa, en ple segle XXI, amb 
un context sociocultural global molt diferent del d’unes generacions en-
rere, acompanyat de l’era revolucionària de la societat de la informació, 

i malgrat això les escoles continuen essent edificis del segle passat que beuen 
d’una estructura educativa en què es prioritzava la reproducció d’un coneixe-
ment lineal i únic, on predominaven els patrons memorístics i que deixava molt 
de banda la vessant creativa i productiva. S’acompanya el context d’uns mestres 
i uns pares educats en un sistema que actualment no serveix i és aquest el canvi 
del que tant es parla, de portar l’educació al nivell d’uns alumnes que han nas-
cut en un altre context i que viuen d’una manera molt diferent el coneixement, 
l’aprenentatge, la societat, les noves tecnologies, el multilingüisme… la transfor-
mació de tot un sistema, uns mestres, i unes escoles.
L’Escola Mowgli fa anys que va encetar aquest camí de transformació. És un 
centre amb un cert bagatge emprenedor i innovador, amb un equip de mestres 
molt estable que fa uns anys que ha incorporat aquesta transformació dins la lí-
nia de l’escola. El naixement del Projecte Escola Nova 21, sota el paraigües d’uns 
quants centres “avançats”, ha permès a l’Escola Mowgli corroborar aquesta línia 
i trobar, en aquesta aliança de centres de diferent naturalesa (públics, privats, 
laics, religiosos...), un punt de suport, eines, idees, protocols... que acompanyen 
al centre, i cada vegada un major nombre d’escoles, a seguir aquest camí cap a 
una escola avançada.

Els set principis de l’aprenentatge, la base de la transformació educativa
Són set els principis que centren el Projecte de l’Escola Nova 21 i estan basats en 
uns estudis de l’OCDE que compten amb el suport de la UNESCO així com de 
nombroses entitats públiques i privades d’arreu. L’Escola Mowgli els aplica en el 
seu dia a dia, i la transformació que va començar fa uns anys, segueix en aquesta 
línia.
1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. En aquest sentit s’aposta per un apre-
nentatge vivencial, més motivador, on a vegades massa llibres fan nosa i se’n 
retiren uns quants. Un sistema així permet fer créixer els projectes amb activitats 
més significatives. Segueixen havent-hi quaderns però no són ara el centre de les 
assignatures, ja que el concepte assignatura també es desdibuixa, i treballar per 
projectes ajuda a plantejar diferent les classes, amb activitats que es relacionen 
amb el dia a dia, amb grups d’alumnes que barregen nens de diferents edats i 
diferents interessos en diferents espais.
2. L’aprenentatge és de naturalesa social. Els infants aprenen més fàcilment en 
comunitat, compartint coneixements i dubtes, és per això que es transformen les 
taules individuals en grupals, flexibles i s’afavoreix el treball cooperatiu i col·la-
boratiu.
3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge. S’aposta per la formació en 
educació emocional i projectes com el de “padrins i fillols” permet als infants 
relacionar-se i establir vincles entre alumnes de diferents cursos. Les tutories 

individualitzades, amb el pro-
fessor amb qui ells tenen més 
afinitat, permet un contacte 
més proper i personal.
4. L’aprenentatge ha de tenir 
en compte les diferències in-
dividuals. Els sistemes famili-
ars i els tipus de famílies, les 
dificultats personals, les di-
ferències culturals… fan que 
cada vegada els nens siguin 
més singulars i per això el 
centre compta amb un equip 

psicopedagògic propi, amb plans individualitzats adaptats i una atenció total-
ment personalitzada per cadascun dels alumnes.
5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per l’aprenentatge. La cultura de l’esforç ens 
demostra que quan els infants estan motivats, l’esforç surt sol, volen treballar 
els reptes, fer les tasques... sempre acompanyat del respecte, el silenci, el seure 
bé... L’esforç és igualment proporcional a la satisfacció i s’ensenya als alumnes a 
vèncer i a superar obstacles, no a impedir-los caure, sinó ajudar-los a aprendre 
a aixecar-se sols.
6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge. Per això és clau fer canvis en 
el tipus d’avaluació cap a una coavaluació, on els nens participen, consensuen, 
defineixen els criteris i els valors, els continguts, les formes que es tindran en 
compte. Quan són conscients de què s’avalua, què es valora i com, els permet 
preparar-se millor. Es continuen fent controls, però la seva lectura, la seva inter-
pretació és el que canvia.
7.  Aprendre és construir connexions horitzontals. Es vetlla per la relació dels 
continguts, treballant per projectes es poden incorporar els conceptes, les vi-
vències, l’actualitat del dia a dia, connectats amb el món en què vivim. S’aprèn 
fent, amb setmanes transversals i un enfocament més competencial que no per 
assignatures.

L’Escola Mowgli està plenament activa en aquest procés de transformació, i ara 
què, us preguntareu? No hi ha res tancat ni acabat, sinó tot al contrari. El cen-
tre, els mestres, els alumnes segueixen vivint aquesta transformació i ara, cal 
refermar aquests canvis que s’han estat aplicant abans de seguir avançant. Tenim 
algunes fites a mig camí que es consolidaran aviat, com potenciar la presència de 
la llengua anglesa i el projecte de noves tecnologies des de ben petits.
Aquest procés en el que està immersa la societat educativa, centenars de centres 
entre els quals s’hi troba l’Escola Mowgli i molts altres centres anoiencs, és un 
repte pels alumnes i pels mestres, però la convicció és ferma i els resultats que es 
van veient, dia a dia, demostren que el camí escollit és l’encertat.  
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JOSEP PALÀ I IBÁÑEZ 
Pedagog

El concepte de qualitat de vida 
La qualitat de vida no és un concepte nou, 
però sí que es pot afirmar que desperta cada 

vegada més interès social, fins el punt que actual-
ment és utilitzat àmpliament i apareix amb major 
freqüència en el parlar popular, en la investigació i 
en la política per referir-se a aspectes positius i de-
sitjables de la vida. Una de les raons que expliquen 
la seva importància i el seu impacte en la nostra 
societat és que el seu sentit ens remet a un con-
junt de valors positius i drets universals, com són 
la consecució del benestar i d’unes condicions de 
vida òptimes.
Si ens preguntem què vol dir qualitat de vida, de 
ben segur que cada persona pot tenir la seva prò-
pia opinió, i el concepte pot variar no només se-
gons les edats i els contextos, sinó també segons 
els nostres valors, les nostres prioritats i la nostra 

pròpia visió del món. En general, però, la majoria 
de persones estarien d’acord en associar la qualitat 
de vida a sentiments de benestar, a la participació 
social i a la realització personal. Es podria afirmar, 
doncs, que hi ha una doble perspectiva: una de 
subjectiva, formada pels valors, les experiències i 
les percepcions individuals, i una de més objecti-
va, que vindrien a ser les condicions de vida.
Segons l’OMS, la qualitat de vida és “la percep-
ció que un individu té del seu lloc en l’existència, 
en el context de la cultura i del sistema de valors 
en els quals viu i en relació amb les seves expec-
tatives, les seves normes, les seves inquietuds. Es 
tracta d’un concepte molt ampli que està influït de 
manera complexa per la salut física del subjecte, el 
seu estat psicològic, el seu nivell d’independència, 
les seves relacions socials, així com la seva relació 
amb els elements essencials del seu entorn”.
Aquesta definició ens dóna també pistes de quins 
són els paràmetres amb els que es podria mesu-
rar la qualitat de vida. Precisament els intents de 
mesurar la qualitat de vida han fet evolucionar 
el concepte en els últims anys per convertir-se en 
una àrea d’investigació i un principi bàsic de la 
prestació de serveis, de manera que cada cop és 
més utilitzat en els serveis socials, educatius i de 
salut.

Discapacitat i qualitat de vida. L’escala GENCAT

QUALITAT DE VIDA I DISCAPACITAT

Al llarg dels darrers anys l’interès per a una vida 
de qualitat ha abastat també a les persones amb 
discapacitat i a les seves famílies. En un col·lectiu 
que tradicionalment ha tingut problemes en rela-
ció a la participació social, i per tant, un risc més 
gran d’exclusió, es fa encara més imprescindible 
l’esforç de mesurar la qualitat de vida per establir 
estratègies, oferir suports i afavorir entorns socials 
adients per millorar-la.
Una eina per identificar el perfil de qualitat de 
vida d’una persona amb discapacitat (i també 
d’altres col·lectius o de la població en general) i 
així poder personalitzar i adequar a les seves ne-
cessitats els plans d’atenció i suport és l’escala 
GENCAT, un instrument d’avaluació objectiva 
dissenyat d’acord amb els avenços sobre el model 
multidimensional de qualitat de vida proposat per 
Schalock i Verdugo (2002-2003).

Segons aquest model, la qualitat de vida s’avalua a 
partir de 8 dimensions, cadascuna de les quals pot 
mesurar-se amb uns indicadors. Les dimensions 
són:

-Benestar emocional: fa referència a sentir-se 
tranquil, segur, sense aclaparaments, sense an-
goixes, a no estar nerviós. S’avalua mitjançant els 
indicadors de satisfacció, autoconcepte i absència 
d’estrès o sentiments negatius.
- Relacions interpersonals: relacionar-se amb di-
ferents persones, tenir amics i tenir bones relaci-
ons amb la gent (veïns, companys, etc.). Es me-
sura amb els indicadors de relacions socials, tenir 
amics clarament identificats, les relacions famili-
ars, els contactes socials positius i gratificants i les 
relacions de parella i sexualitat
- Benestar material: tenir prou diners per comprar 
el que es necessita i es desitja, tenir un habitatge i 
un lloc de treball adequats. Els indicadors avaluats 
són: habitatge, lloc de treball, salari (pensió i/o in-
gressos), possessions (bens materials), estalvis (o 
possibilitat d’accedir a capricis)
- Desenvolupament personal: es refereix a la pos-
sibilitat d’aprendre diferents coses, tenir coneixe-
ments i realitzar-se personalment. Es mesura amb 
els indicadors: limitacions/capacitats, accés a no-
ves tecnologies, oportunitats d’aprenentatge, ha-
bilitats relacionades amb el treball (o altres activi-

tats), habilitats funcionals (competència personal, 
conducta adaptativa i comunicació)
- Benestar físic: tenir bona salut, sentir-se en bona 
forma física, tenir hàbits d’alimentació saludables. 
Inclou els indicadors: atenció sanitària, son, salut 
i les seves alteracions, activitats de la vida diària, 
accés a ajuts tècnics, alimentació.
- Autodeterminació: decidir per sí mateix i tenir 
oportunitat d’escollir les coses que vol, com vol 
que sigui la seva vida, el seu treball, el seu temps 
lliure, el lloc on viu, les persones amb les quals 
està. Els indicadors amb què s’avalua són: metes 
i preferències personals, decisions, autonomia, 
eleccions
- Inclusió social: anar a llocs de la ciutat/barri/po-
ble on van altres persones i participar en les seves 
activitats com un més. Sentir-se membre de la so-
cietat, integrat, i comptar amb el suport d’altres 

persones. Avaluat pels indicadors integració, par-
ticipació, accessibilitat, suports.
- Drets: ser considerat igual que la resta de la gent, 
que el tractin igual, que respectin la seva manera 
de ser, opinions, desitjos, intimitat, drets. Dimen-
sió avaluada pels indicadors: intimitat, respecte, 
coneixement i exercici de drets.

Si bé l’Escala GENCAT està pensada per a la seva 
aplicació a partir dels 18 anys, les dimensions són 
vàlides per a totes les persones independentment 
de l’edat. Tot i que poden variar alguns dels in-
dicadors, es pot mesurar a partir d’aquest model 
multidimensional els diferents aspectes que per a 
l’escola d’educació especial es consideren impor-
tants per a la qualitat del servei i la seva contribu-
ció a la qualitat de vida de l’alumnat.
Podem concloure que la qualitat de vida de les per-
sones amb discapacitat està formada per aquells 
mateixos factors i relacions que són importants 
per a totes les persones. La qualitat de vida s’ex-
perimenta quan es cobreixen necessitats bàsiques 
i es tenen les mateixes oportunitats, com qualsevol 
altre, d’aconseguir els objectius més importants de 
la vida (llar, comunitat, escola, treball), se’ls habi-
lita perquè participin en les decisions que afecten 
les seves vides i s’accepten i s’integren plenament 
en les seves comunitats de referència.  
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Arriben dates molt assenyala-
des del nostre calendari, arri-
ben les festes Nadalenques. A 
les Escolàpies ens vestim de 
festa per desitjar i anunciar 
als nostres més estimats la joia 
del Nadal. 
Després de molts dies de pre-
paració, va arribar el gran mo-
ment. Les famílies van poder 
gaudir al Teatre Municipal de 
l’Ateneu Igualadí, de les canta-
des i danses que l’alumnat ha-
via estat preparant amb molta 
il·lusió, alegria i dedicació. Es 
van oferir tres sessions: etapa 
d’Educació Infantil, 1r, 2n i 3r 
de Primària i, finalment 4t i 5è. 
En totes elles es van transme-
tre els valors que es treballen 
en el dia a dia a la nostra esco-
la: estimar, compartir, ajudar, 
perdonar, acompanyar…
Un any més, els dies de les 
cantades van ser espectaculars 
i van fer vibrar i emocionar a 
tots als presents. 

Pastorets
Com cada any, de fet ja forma 

part de la cultura de la nos-
tra escola, a principis d’octu-
bre l’alumnat de 6è inicia el 
projecte interdisciplinari dels 
Pastorets. Treball cooperatiu, 
treball d’ expressió corporal, 
comunicació oral, i  l’apre-
nentatge de tecnicismes del 
món teatral són alguns dels 
blocs que configuren l’esmen-
tat projecte. Sent un dels ob-
jectius la representació teatral 
que any rera any s’ofereix a tot 
l’alumnat i a totes les famílies. 
Sens dubte, és un espectacle 

Festival de Nadal, Pastorets i Cagatió 
a les Escolàpies

molt esperat i molt desitjat 
pel nostre alumnat. De ma-
nera que la motivació i il·lu-
sió estan garantides. El passat 
dimarts i dimecres l’alumnat 
de sisè va oferir l’esmentada 
representació a les famílies al 
Teatre Municipal de l’Ateneu 
Igualadí. Una vegada més ens 
van fer viure moments d’ale-
gria, de por, de diversió... i 
vam poder gaudir del sentit 
nadalenc.

Caga Tió
Com és tradició, el Tió va ar-
ribar puntualment a l’etapa 
d’Educació Infantil i a Cicle 
Inicial.  Durant aquestes dar-
reres setmanes va estar ben 
cuidat per part dels alumnes i 
dels mestres. Va menjar de tot: 
mandarines, cebes, taronges i 
finalment, el darrer dia del tri-
mestre, va cagar! 
Va cagar: sorpreses de xocola-
ta, joguines, gomes d’esborrar, 
retoladors… És una màgia 
fantàstica. Tió, t’estimem molt 
i t’esperem l’any vinent!!!

El passat dimarts 20 de de-
sembre, alumnes de l’Escola 
Font de l’Anoia van partici-
par a la matinal d’orientació 
que es va organitzar a Copons 
dins el programa de dinamit-
zació esportiva “Orientació 
a les escoles”, a través de la 
Mancomunitat de l’Alta Se-
garra.
Més de 200 alumnes es van 
aplegar a Copons per bus-
car les 42 fites que hi havia 
repartides pel municipi. Les 
escoles participants van ser 
la ZER Vent d’Avall (l’Escola 
Font de l’Anoia de Sant Mar-
tí Sesgueioles, l’Escola Mare 
de Déu del Portal de Prats de 
Rei, l’Escola de Copons i l’Es-
cola Sant Roc de Castellfollit 
de Riubregós) i l’Escola Alta 
Segarra de Calaf.
La pluja va impedir que l’ac-
tivitat comencés a l’hora pre-
vista, però més tard ho va fer 
sense incidents.

Amb l’objectiu de promoure 
les activitats al medi natural 
a les escoles del territori, la 
Mancomunitat de l’Alta Se-
garra va acollir el programa 
“Orientació a les escoles”, a 
través del projecte de dina-
mització esportiva de l’Al-
ta Anoia. L’Escola Font de 
l’Anoia de Sant Martí Ses-
gueioles és una de les escoles 
que formen part d’aquesta 
iniciativa.
L’any passat el projecte va ser 
promogut pel Consorci per a 
la Promoció de l’Alta Anoia, 
amb el programa “Pedalades” 
a les Escoles.
La matinal d’orientació no ha 
generat cap despesa per les es-
coles, i ha inclòs el desplaça-
ment amb autocar dels infants 
des de la seva escola d’origen 
fins a Copons i retorn. També 
l’assegurança, material i dina-
mització, tot i que s’ha rebut 
col·laboració del professorat.

Matinal d’orientació de 
l’escola Font de l’Anoia

Els alumnes de 6è de Pri-
mària hem anat a la Resi-
dència AMMA de Vilanova 
del Camí a fer la tradicio-
nal cantada de nadales.
Nens i avis hem gaudit 
d’una molt bona estona, 

ens hem emocionat tots 
plegats, sobretot al final 
de l’acte, quan hem pogut 
conversar amb ells i els  
hem fet entrega d’una peti-
ta sorpresa que els havíem 
preparat a classe.

Cantada de nadales al 
Monalco

Així és com va començar tot.  
Els Petits Prínceps (5è) de l’es-
cola Marta Mata de Vilanova 
del Camí, estem fent un pro-
jecte de Comunitat sobre el cos 
humà “ El cos és la màquina 
més perfecte?”. Un dia va venir 
un noi a explicar-nos què era 
un ictus i com podíem detec-
tar si en teníem un. A la vegada 
ens vam adonar que la Marató 
de TV3 d’aquest any té com a 
eix central l’ictus i les lesions 
medul·lars i cerebrals traumà-
tiques. Volíem contribuir i aju-
dar en aquesta iniciativa i vam 
decidir fer una paradeta a la 
pista de l’escola amb braçalets, 
manualitats i menjars. 
-”M’ho he passat molt bé fent 

la paradeta. Crec que si moltes 
més escoles en fessin es podri-
en recollir molts diners. Fent 
les pulseres i posant els preus 
hem après a sumar, restar i 
multiplicar amb decimals-. 

Els diners que hem aconse-
guit els donarem a la ma-
rató per poder ajudar a les 
persones que tenen ictus o 
lesions medul·lars i cere-
brals traumàtiques.

Aprendre ajudant a l’escola Marta 
Mata
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Abans de finalitzar el trimes-
tre els nens de 4t de primà-
ria han representat “Els Pas-
torets”,  de Josep Mª Folch i 
Torres.  
L’obra ha estat adaptada  per 
tal que els alumnes l’hagin 
pogut representar a les se-

ves famílies. El resultat ha 
estat fantàstic, els nens han 
demostrat molta facilitat per 
aprendre llargs papers i dra-
matitzar totes les situacions, 
tant de dimonis i àngels com 
de pastorets. 
També han sigut bonics els 

seus  desitjos per a un món 
millor.
Al finalitzar han cantat una 
nadala i han recitat el  vers  
“Desembre”, de Miquel Mar-
tí i Pol.
Tots hem passat una bona 
tarda,  Bon Nadal!

Pastorets a l’escola  Maristes

El passat divendres 16 de 
desembre l’espai esportiu 
Mont-Aqua de Santa Mar-
garida de Montbui va aco-
llir el ja tradicional Concert 
de Nadal de l’Acadèmia, on 
més d’un miler de persones 
assistents van poder gaudir 
de l’acurada interpretació de 
nadales i cançons de Nadal, 
acompanyades d’una impor-
tant coreografia a càrrec dels 
alumnes de les etapes d’Edu-
cació Infantil, Educació Pri-
mària, Educació Secundària, 
Batxillerat i Cicles Formatius. 
L’esdeveniment va comen-
çar amb la projecció d’un 
making-of amb una selecció 
d’imatges dels pessebres fets 
a les diferents cases dels nos-
tres alumnes.  El concert va 

ser el resultat de l’important 
implicació i treball desenvo-
lupat per part de tota la co-
munitat educativa del centre. 
Una mostra del tractament 
diferencial que l’Acadèmia ha 
adoptat vers la música fent-

Cantada de Nadal a l’Acadèmia

la present en el seu dia a dia, 
utilitzant-la com una eina de 
dinamització cultural i social.
Acabada la Cantata només va 
caldre desitjat a tots els pre-
sents unes Bones Festes de 
Nadal.

El passat dijous 15 i divendres 
16 de desembre a l’escola es va 
celebrar una festa de Nadal i 
uns pastorets solidaris per la 
Marató de TV3 oberts a les fa-
mílies de l’alumnat de l’escola.
Els més petits de l’escola, els 
alumnes d’Educació Infantil 
i cicle Inicial, van recitar po-
emes nadalencs i van cantar 
nadales.
Els alumnes de 3r van repre-
sentar la llegenda del tió i els 
alumnes de 4t van cantar tres 
nadales molt boniques.
L’espectacle va acabar diven-

dres a la tarda amb la repre-
sentació dels pastorets soli-
daris i molt ben adaptats per 
part dels alumnes de 5è i 6è.
Al final de tot vam fer un 
Manneching Challenge de tots 
els actors i el públic i el vam 
enviar a la Marató de TV3. 
Vam Aconseguir recaptar 604 
euros. Tot un èxit de solidari-
tat!
Moltes gràcies a tothom qui hi 
va col.laborar. Pensem que és 
una molt bona iniciativa que 
es pot tornar a repetir. La cau-
sa s’ho mereix!!!

A l’escola R. Castelltort 
celebren una festa de 
Nadal i uns Pastorets 
solidaris amb la Marató

Un cop per trimestre els 
alumnes de cicle mitjà i de 
cicle superior preparen SOR-
PRESES LITERÀRIES per als 
més petits de l’escola. Aquesta 
activitat consisteix en prepa-
rar la lectura d’un conte o bé 
poesia o endevinalles i els hi 
van a explicar als alumnes de 
cicle inicial i educació infantil. 
Aquesta activitat resultat molt 
motivadora tan pels alum-
nes més grans com pels més 
menuts. Els alumnes grans 

gaudeixen preparant-la i els 
més xics queden bocabadats 
davant dels seus companys. 
Aquest tipus d’activitats es 
proposen des de la Biblioteca 
Escolar del centre i fomenten 
el gust per la lectura. 
El 13 de desembre ens va vi-
sitar d’il·lustradora Núria 
Feijoo. Els alumnes de P5 i 4t 
vam poder gaudir del seu art, 
a través de les festes tradicio-
nals i del llibre “Naps i cols” 
que ella mateixa ha il·lustrat.

Sorpreses literàries a 
l’escola Dolors Martí

Dues professores d’Escola Pia 
Igualada, Zuriñe Resa i Gem-
ma Boncompte, es van despla-
çar a Buzau ( Romania) per 
fer la primera mobilitat del 
projecte. Durant una setma-
na van fer diferents activitats 
com ara: organitzar les dates 
de les 8 mobilitats; concretar 
totes les activitats que es fa-
ran a les mobilitats així també 
com els 20 projectes, activitats 
i productes que esperen ob-
tenir aquests 2 anys. També 
vam assistir a algunes classes i 
vam aprendre del seu sistema 
educatiu; vam participar en 
alguns tallers amb alumnes de 
secundària i batxillerat i vam 

formar part d’un symposium 
sobre les habilitats de lectura 
i com millorar-les amb pro-
fessors de diferents escoles i 
països. Evidentment no hi van 

Escola Pia Igualada inicia ERASMUS 
a Romania

faltar visites culturals i  fes-
tes tradicionals tot envoltat 
d’una excel·lent hospitalitat. 
Ja estem apunt per aprendre i 
compartir !!!!

LA VEU
Divendres, 30 de desembre de 2016



6  |  Pa amb Oli i Xocolata! LA VEU
Divendres, 30 de desembre de 2016

Dimarts 13 de desembre, 
alumnes de l’Institut Mont-
bui vam visitar CosmoCaixa. 
Allà   els de Biologia i Geolo-
gia de 4t van fer la visita di-
namitzada «El llarg camí de 
l’hominització», una expli-
cació de l’evolució i la inter-
pretació del «Mur geològic». 
Els alumnes de 2n d’ESO, 
de l’assignatura de Física i 
Química, vam fer diferents 
tallers. Els de 2n A, primer 
vam fer el de «Ones», amb 
l’exposició de les ones mecà-
niques i les ones electromag-
nètiques i després vam anar 
a fer uns experiments sobre 
«La pressió atmosfèrica» i els 
de 2n B, «Llum i color» i «Ai-
gua. Química i molt més».
A «Llum i color», l’Anna, la 
monitora del taller, va co-
mençar explicant coses sobre 
la llum i a poc a poc va pas-
sar a explicar coses sobre el 
color. Especialment aquesta 
activitat va consistir en què 
l’Anna ens donava material 
per descobrir diferents pro-
pietats de la llum i el color, 
i després ens donava l’expli-
cació sobre el que acabàvem 
d’experimentar. Per exem-
ple, en una activitat, agafà-
vem un mirall pla, un altre 
de còncau i un de convex, els 
posàvem d’un en un davant 
d’una llum i podíem veure 
els diferents tipus de reflexos 
que feia cada mirall.
A «Aigua. Química i molt 
més», el Jordi, el nostre 
monitor d’aquest taller, va 

començar explicant-nos al-
gunes coses sobre l’aigua i 
agafava voluntaris per dur 
a terme les diferents activi-
tats. En una d’elles, ens va 
repartir, a cada taula, 6 «mo-
lècules» de fusta amb imants 
incrustats i nosaltres haví-
em d’ajuntar-les en forma 
d’hexàgon. També ens va fer 
un experiment que feia un 
soroll molt desagradable i 
ens va advertir que podríem 
tenir aquests tipus «d’acci-
dents domèstics».
Aquesta sortida ens ha ajudat 

Sortida al Cosmocaixa de l’Institut de 
Montbui

a aprendre moltes coses so-
bre la nova assignatura que 
hem començat a 2n d’ESO, i 
per tant ens ha ajudat molt. 
A tots ens van deixar temps 
lliure per visitar el recinte. 
Tot i que ens va faltar temps 
per a veure-ho tot, ens va 
agradar força; el que més, el 
bosc inundat. Va ser un dia 
esplèndid !!!

MARIA ROVIRA, ÀNGELA 
CAROL, BET ANDREU i 

PALOMA FRUTOS - alum-
nes de 2n d’ESO

Després de llegir la novel·la 
juvenil “Nits de celobert” de 
la prolífica escriptora barce-
lonina  Maria Carme Roca, 
el passat divendres 16 de de-
sembre l’alumnat de Tercer 
d’ESO de l’institut Pere Vives 
Vich d’Igualada va recórrer 
l’escenari real de la novel·la, 
el Barri Gòtic de Barcelona, 
al costat de l’autora.  Des de 
la plaça de la Catedral, enmig 
de la Fira de Santa Llúcia i 
partint després de les escales 
del Consell de Cent, a la Pla-
ça del Rei, la Maria Carme va 
guiar-los durant tot el matí 
per diferents racons de la 
Barcelona romana i medieval 
amb una exhaustiva i amena  
explicació sobre els orígens i 
la història de la ciutat. El car-
rer de Veguer, les quatre co-

lumnes del Temple d’August, 
l’antiga entrada principal de 
l’Ajuntament de Barcelona, 
el barri del Call amb la que 
es considera la casa més anti-
ga de la ciutat, la plaça de 
Sant Felip Neri i finalment 
la casa del carrer de la Fruita 
número 3, on passa la major 
part de la novel·la, van ser els 
continus punts d’aturada on 
l’alumnat va poder escoltar 
totes les explicacions. Sota 
un immens celobert d’aques-
ta casa l’autora va comentar 
detalladament la novel·la i 
abans de dedicar diversos 
exemplars del llibre, va res-
pondre totes les preguntes 
dels lectors alumnes. Sens 
dubte, va ser una manera 
molt màgica de viure la his-
tòria i la literatura.

Trobada amb la Maria 
Carme Roca de l’alum-
nat de 3r d’ESO de l’IES 
Pere Vives Vich

Un conte és quelcom màgic 
que ens trasllada a un món 
imaginari ple d’històries, 
aventures i emocions. Per 
mitjà d’un conte podem fer 
arribar valors, tradicions 
i coneixements a totes les 
edats.
D’això, en sap molt la Roser 
Ros. Doctora en pedagogia, 
escriptora, Premi Nacional 
de Cultura Popular 2010 i 
professora de Blanquerna, 
ha visitat l’Escola de l’Ate-
neu per compartir amb no-
saltres tot un seguit d’histò-
ries.
Acompanyada d’un nom-
brós grup d’alumnes de 

Blanquerna, ens han presen-
tat una performance sobre el 
món de la lectura. Utilitzant 
un «teler d’històries» ens 
hem endinsat en aquest món 
tant fantàstic, on petits i 
grans hem gaudit d’allò més.
Hem aprofitat la seva visita 
per compartir i aprendre del 
seu saber sobre el gust per la 
lectura. Ha estat una ocasió 
immillorable per encetar el 
nostre treball interdiscipli-
nari, que realitzarem aquest 
curs a l’escola, sobre el plaer 
de llegir.
A dos quarts de sis de la tar-
da, la Roser Ros a ofert una 
xerrada adreçada als pares, 

sota el títol «La tauleta de nit 
o com implicar-se en el gust 
per la lectura, des de casa».
Ens ha explicat que el gust 
per la lectura depèn, en gran 
part, de tres verbs: veure, 
voler i saber llegir. I a casa 
hi podem fer molt perquè 
aquestes accions formin part 
del quotidià dels nens i ne-
nes. La practica de la lectu-
ra, tal com diu la Roser, ha 
de ser una activitat pròpia i 
plaent
Aquesta xerrada, organitzada 
per l’AMPA de l’escola, s’in-
clou dins el programa «Apre-
nent a educar» de l’Ajunta-
ment de la nostra ciutat.

El plaer d’escoltar contes a l’escola de l’Ateneu
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“Vols jugar amb mi?” Quan 
sentim aquesta frase, el pri-
mer que ens ve al cap són 
dos nens en un pati d’una 
escola, en un parc o davant 
d’unes quantes joguines. Sí, 
el joc és dels nens, però no 
només de nens.

El joc
En els infants, jugar és 
una eina importantíssima 
d’aprenentatge, de relació 
i comunicació, de creació 
i descobriment, i sobretot 
una eina conductora i mo-
tivadora per assolir altres 
objectius. Són múltiples els 
beneficis que aporta el joc en 
els nens, però avui ens agra-
daria destacar-ne dos.
El simbolisme: Al voltant del 
món educatiu i pedagògic 
sentim a parlar molt sovint 
de l’anomenat joc simbòlic, 
però què significa? Quin joc 
és aquest?
L’infant té l’afany d’imitar el 
què està afectivament unit a 
ell (Ruiz de Velasco A., Abad 
J. ), i amb el joc, intenta re-

presentar aquesta realitat més 
propera quan aquesta no suc-
ceeix en aquell moment (per 
exemple, jugar a fer de poli-
cies). En aquest moment és 
quan l’infant exerceix la seva 
capacitat de simbolització, és 
a dir, de donar significat a ac-
cions que coneix. Amb aquest 
exercici entrena i desenvolu-
pa la seva capacitat de crear 
imatges mentals i represen-
tar, de simbolitzar. I perquè és 
necessària aquesta capacitat? 
La majoria d’aprenentatges 
tenen una part simbòlica: el 
llenguatge, les matemàtiques, 
l’art,... Entrenar-la prèvia-
ment li pot facilitar els apre-
nentatges posteriors.
Abans del joc simbòlic, els 
més menuts i menudes creen 
un altre tipus de joc, on els 
sentits i el moviment prenen 
un paper molt important: el 
joc d’omplir i buidar recipi-
ents, de construir i destruir, 
de fer aparèixer i desaparèixer, 
de perseguir i ser perseguit, i 
d’explorar els objectes.
Les emocions: Frustració, or-

gull, sentir-se acceptat o re-
butjat, benestar, gelosia, segu-
retat, satisfacció, enuig... Són 
emocions i sensacions que 
sorgeixen quan perden una 
partida, quan aconsegueixen 
fer aquella torre tan alta, quan 
un company vol jugar amb 
ells, quan un altre té la joguina 
que volia ell... D’aquesta ma-
nera sabem que el joc dóna 
moltes oportunitats perquè 
l’infant experimenti aquestes 
emocions i oportunitats per-
què l’adult li ensenyi a mane-
jar-les.
A mesura que anem crei-
xent, el joc va perdent alguns 
d’aquests beneficis però en 
troba de nous. El joc passa a 
ser un moment per descon-
nectar de l’exigència de l’en-
torn, un moment per fomen-
tar les nostres relacions, per 
crear ambients agradables i 
tot això ens recompensa, ens 
recompensa tant, que tenim 
ganes de tornar a jugar.

Les joguines
Què necessitem per jugar? A 

vegades res. Les joguines esti-
mulen l’infant però no sempre 
són necessàries. Com a pares 
i educadors hem de tenir en 
compte algunes idees a l’hora 
de comprar o regalar joguines.

• Aquesta joguina o joc és ade-
quat per la seva edat? Sempre 
ens hauríem d’orientar per 
l’edat que marca l’envoltori, 
sobretot en els videojocs ja 
que poden arribar a ser exces-
sivament violents per l’edat.
• És millor tenir poca quan-
titat de joguines i tenir en 
compte la qualitat dels mate-
rials, que no pas joguines més 
senzilles que es poden tren-
car fàcilment. Cal prioritzar 
els materials que siguin com 
més naturals millor i tenir en 
compte l’ús de bateries i piles.
• És interessant ampliar un joc 
que ja tenim per tal de tor-
nar-li a donar més valor: més 
vies d’aquell tren arraconat, 
un cotxet per a la nina, altres 
estris de cuina o més peces 
d’aquella construcció preferi-
da.

• Cal tenir sempre en compte 
les preferències de l’infant a 
qui va dirigida la joguina, si 
li agraden més els jocs d’ac-
ció o jocs més tranquils. De 
totes maneres intentem fo-
mentar la varietat i si tots 
els jocs que té són de mo-
viment, també pot ser inte-
ressant un trencaclosques o 
un joc de taula, per exemple. 
Recordem que els jocs i jo-
guines no tenen gènere!
• Amb aquesta joguina hi 
podrà jugar sol o també hi 
podrà jugar amb els seus 
amics? Cal tenir jocs per a 
compartir amb els altres.
I en aquestes èpoques de ti-
ons i Reis, les joguines acos-
tumen a ser un bon regal 
però podem pensar en altres 
idees i oferir “regals especi-
als” on l’ingredient principal 
serà el temps que podem 
passar plegats.

Montse Baliu, Anna Gàmez 
i Laia Sellarès, mestres 
i psicòloga de l’Escola 

Mowgli

VOLS JUGAR AMB MI? – El joc i les joguines
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Fruita deshidratada

Cada vegada més persones 
es preocupen per dur una 
alimentació més sana i natu-
ral. La fruita dessecada ha de 
formar part d’aquest tipus 
de nutrició saludable. Es pot 
definir la fruita deshidratada 
com el resultat d’eliminar 
per evaporació el líquid de la 
fruita fresca madura fins un 
20%.
Les fruites deshidratades 
són dolços com els dàtils, les 
orellanes, les panses o les fi-
gues seques. Tenen una gran 
abundància de minerals, són 
molt riques en fibra i con-
tenen un 20 % d’aigua, un 
3 % de proteïnes, del 70 % 
al 75 % de glúcids assimila-
bles i del 3 % al 5 % de fi-
bres. És millor consumir-les 
en petites quantitats pel seu 
alt contingut en fructosa, el 
sucre de la fruita. Aporten 
unes 280 quilocalories per 
cada 100 grams. 
Les fruites fresques conte-
nen, majoritàriament, entre 
el 80 % i el 90 % d’aigua, 
però quan s’assequen aquest 
nivell disminueix de forma 
notable. D’aquesta manera, 
es produeix una concentra-

ció més elevada d’hidrats de 
carboni per unitat de pes que 
augmenta sovint fins a qua-
tre i sis vegades. Aquest fe-
nomen va acompanyat d’un 
increment de la concentració 
de greixos, proteïnes i fibres. 
També és considerable la 
concentració de minerals i 
oligoelements, dels quals els 
valors que més pugen són 
el potassi, el calci i el ferro. 
Gràcies a això, aquestes frui-
tes són un aliment ideal en 
períodes de convalescència. 
La fruita deshidratada ser-
veix com a aliment energètic 
per a esportistes, però també 
és bona com a llaminadura 
per als infants o com a bere-
nar. També es fan servir per 
enriquir molts plats gràcies a 
les vitamines que contenen, 
sobretot si no es couen. De 
fet, constitueixen una bona 
alternativa per endolcir les 
postres, pastes i salses sense 
haver de recórrer al sucre.
El mètode més antic i fàcil 
d’assecat de la fruita és dei-
xar-la al sol, i continua sent 
un mètode molt utilitzat.
És la tècnica més estesa a les 
zones de clima càlid i sec, 

però recorrent a un desseca-
dor, solar o de calor artifici-
al, es pot emprar en llocs de 
clima fred i humit. Als països 
nòrdics es tallen en tros-
sos fruites com ara pomes 
o peres, s’enfilen en un fil i 
es deixen penjant en un lloc 
airejat o sobre el forn. Així 
s’aconsegueix fruita amb un 
gust exquisit a causa de la 
concentració de sucre. Nor-
malment es conserva més 
temps que la fruita emma-
gatzemada i pot ser utilitza-
da un cop estovada o prè-
viament hidratada, per fer 
compota, endolcir infusions, 
cremes de cereals o postres.

Fruites per a tots els gustos
Als països del sud i l’orient, 
les fruites deshidratades 
exerceixen un paper prin-
cipal al rebost, i són un in-
gredient que s’utilitza en 
moltíssims plats. Abans tenia 
una importància indiscuti-
ble en l’alimentació dels nò-
mades i eren les provisions 
ideals per als viatges. Gene-
ralment, als països d’orient, 
les figues i els dàtils formen 
part de la base principal de 

l’alimentació. 
Les panses i les orellanes són 
molt recomanables i versàtils 
en amanides i postres (en el 
iogurt). Les prunes són ide-
als per cuinar un plat de carn 
rostida i tenen propietats la-
xants.
Les baies de goji són baies 
silvestres del Tibet desseca-
des amb un excel·lent con-
tingut en vitamines, anti-
oxidants i aminoàcids que 
reforcen el sistema immu-
nològic i no són tan dol-
ces,amb la qual cosa redu-
eixen el llindar de la dolçor.
Hi ha una gran quantitat de  

fruites exòtiques que s’ofe-
reixen, també procedents de 
cultius biològics, com tros-
sos de pinya, plàtans, madui-
xes, préssecs, kiwis, mangos o 
papaies dessecades. Tots són 
molt apropiats per a muslis, 
macedònies i com a aperitiu.
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Els nens i nenes de 4tA de 
l’escola Dolors Martí som la 
classe “El correfoc” i, molt en-
grescats, hem realitzat una en-
trevista a través de Ràdio Igua-
lada a la Ma. Àngels Martin, 
del grup Mal Llamp d’Igua-
lada i amb molta experiència 
en el món de les màscares de 
diables.
Preparar l’entrevista ha estat 
un procés molt interessant: 
hem fet pluja d’idees sobre les 
preguntes, elecció dels presen-
tadors, repartiment de les pre-
guntes per grups, entonació 
adequada, assaig i posterior 
gravació del programa.
I haver tingut l’oportunitat 
de realitzar aquesta entrevis-
ta amb Ràdio Igualada, ha fet 
que fos una tasca molt didàc-
tica i una gran oportunitat 
perquè els nens i nenes de 4tA 

apliquessin els seus coneixe-
ments d’una activitat real i 
pràctica; tant el llenguatge 
oral, la transmissió d’idees, 
coherència i correcció, respec-
te entre companys, pronúncia 
i dicció correctes, entre altres 

Alumnes de 4t de l’escola Dolors 
Martí entrevisten M. Angels Martín

aspectes.
Tot i que hi ha hagut moments 
de nervis pel fet d’estar gra-
vant, ha estat molt interessant 
i engrescador. Ens ha encan-
tat. Gràcies Xavi i Ma. Àngels, 
estem molt agraïts.

El dia 16 de novembre a l’Ins-
titut Badia i Margarit vam ce-
lebrar el dia Badia i Margarit, 
en honor al lingüista i filòleg 
que dóna nom al nostre insti-
tut i que fa dos anys que es va 
morir.
A primera hora ens vam re-
partir per grups de 1r i 2n en 
classes diferents i amb diversos 
professors vam veure un vídeo 
que explicava la vida d’Anto-
ni Badia i Margarit. En moltes 
parts sortia ell en una entre-
vista , explicant alguns fets de 
la seva vida en primera perso-
na.  Després vam comentar  el 
vídeo i tots  vam anar expli-
cant els fets més importants 
i més curiosos d’aquest  gran 
personatge. A segona hora els 
professors ens van dir que ha-
víem de fer un      ex-libris, que 
es un segell. L‘ havíem de fer 
per parelles o individualment. 
Farem un concurs , i un cop 
entregat s’escollirà el millor, 
el que triarem serà el segell de 
la biblioteca de l’institut per-
què encara no el tenim. Des-
prés vam anar al pati i l’AMPA 
ens va convidar a esmorzar pa 
amb xocolata, i era molt bo. 
Quan es va acabar el pati, el 
senyor Xavier Badia, un dels 
fills d’Antoni Badia i Marga-
rit, ens va fer una xerrada on 

explicava les seves vivències, 
com passava les absències del 
seu pare etc. També va explicar 
algunes coses que el seu pare 
feia i algunes curiositats de la 
seva vida. En resum, que tot 
i ser una família normal, van 
estudiar molt i han arribat a 
ser unes grans persones i amb 
molt de talent. Després d’anar 
al pati vam fer una audició els 
alumnes de 1r i 2n d’ESO ja 
que van venir les autoritats i la 
família Badia i Margarit. Vam 
fer diferents actes: lectura de 
textos d’Antoni Badia i Mar-
garit, cantar, tocar la flauta, 
el violí i la guitarra i les auto-
ritats van parlar. En aquests 
actes alguns pares van venir 
a veure’ns. L’espectacle va 
ser molt bonic i ens va sortir 
molt bé. Em va agradar molt i 

també volem donar les gràci-
es a les autoritats i a la família 
d’Antoni Badia i Margarit per 
haver  assistit en aquesta fes-
ta tan emotiva, als professors, 
a l’AMPA i a la conserge per 
haver-ho organitzat i a tots els 
alumnes per haver-hi partici-
pat, especialment al Riduan 
de 2n que va dibuixar a mà 
l’Antoni Badia i Margarit i a la 
Marta de 1r que amb l’ajuda 
del seu pare van fer un pòster 
amb una imatge i una frase cè-
lebre de la persona que dóna 
nom al nostre institut.
Des del dia 16, Antoni Badia 
i Margarit és molt més nostre 
i el veiem cada dia només en-
trar a l’institut.

Judit Prat Samsó
1r A

L’Institut Badia i Margarit celebra el 
dia en honor al lingüista que li dóna 
el nom

Ara fa uns dies a l’Escola de 
l’Ateneu vam gaudir d’una 
experiència molt especial. 
Els infants de 2 a 5 anys van 
convidar a llurs avis i àvies a 
la preestrena de l’actuació de 
Nadal. El Teatre de l’Ateneu 
es va ompli d’avis i àvies con-
tents de veure els néts a dalt 
l’escenari.
Van poder escoltar la narra-
ció del conte «El petit avet», 
tot mirant com dansaven les 
Formiguetes, els Conillets, els 
Ocells i els Lleons. Tot seguit 
un representant de cada classe 
va recitar la dècima de Nadal.
Vam convidar als avis i a les 
àvies a entrar a l’Escola, un 
espai, on per a ells és casa 
seva, per ensenya’ls-hi les au-
les, les activitats, els dibuixos, 
els amics que tenen... i vam 
compartir una estona plegats 
al pati.
El paper dels avis a les famílies 
d’avui és fonamental. Fan una 
tasca de suport als pares so-
vint poc valorada. Els mestres 
els veiem a l’Escola per reco-
llir o portar els infants, s’en-
carreguen d’emportar-se’ls a 
dinar a casa seva, els acullen 
quan els pares tenen una re-
unió, quan ha sortit un im-
previst, quan des de l’Escola 
truquem perquè l’infant està 
malalt,...
Avui educar un infant és una 
tasca complexa que necessita 
de tota la comunitat; dels pa-
res, dels mestres i de l’Escola, 
amb qui compartim el Projec-
te Educatiu, però també dels 
avis i de tota la família.
Els avis són les arrels dels nos-
tres infants, són el fonament 
que no es veu però manté es-
table i dret l’edifici. Sovint ells 
disposen de temps per cui-
dar-los, per escoltar, per com-
partir jocs, temps per com-
partir amb ells , … temps que 

de vegades els pares no tenen. 
Un temps i un espai diferent, 
no pas millor que els que ocu-
pen pares i mares.
Des de l’Escola de l’Ateneu 
volíem donar les gràcies a tots 
els avis i àvies dels nostres in-
fants, perquè per a ells són im-
portants. Sovint són part de 
les nostres converses a l’aula i 
us coneixem a través de les se-
ves paraules : “ L’avi Pep m’ha 
explicat que ...; la iaia Maria 
m’ha llegit un conte; amb la 
iaia Mercè hem fet galetes...,, 
hem anat d’excursió al bosc 
amb els avis i hem trobat un 
bolet que.... l’avi està malalt..., 
avui vindrà a buscar-me la iaia 
Lola i em quedaré a dormir a 
casa seva..”. Aquests són frag-
ments de converses dels nos-
tres infants a les aules d’edu-
cació infantil. Els avis són 
presents a les nostres aules .
“Està clar que hi ha moltes 
maneres de fer d’àvia i d’avi: 
mimar a temps complet, a es-
tones, ocasionalment, des de 
la proximitat o excepcional-
ment, però, en tots els casos, 
aquesta relació té una peculi-
aritat especial. La perspectiva 
vital els porta a actuar i veure 
la vida de manera molt dife-
rent i, per això, les urgències 
són unes altres i la serenitat 
que dóna la trajectòria viscu-
da i la perspectiva del futur 
porta a no haver d’assumir 
aquestes responsabilitats pa-
rentals i a voler sintonitzar 
amb la mirada infantil que tot 
just es desperta.” Maria Jesús 
Comelles
La presència dels avis i les àvi-
es en el món infantil ocupa un 
espai que omple la vida de tota 
la família, per això també vo-
lem que siguin presents a l’Es-
cola. Moltes gràcies avis i àvies 
pel temps que compartiu amb 
els nostres infants.

Els avis a l’Escola de 
l’Ateneu
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Els alumnes de 1r d’ESO, hem 
preparat, amb molta il·lusió, 
el nostre  Pessebre Vivent. Al 
bosquet de l’escola no hi ha 
faltat cap personatge impor-
tant i, fins i tot hi ha  hagut 

El tradicional Pessebre 
Vivent al Monalco

fusters, mercaders, ferrers…
Ha estat una bonica experièn-
cia que ens ha permès recre-
ar temps antics i desitjar, a la 
nostra manera, un BON NA-
DAL a tothom.

Durant aquest mes de desem-
bre a les Escolàpies vam dur a 
terme tres activitats de caire 
solidari. 
En primer lloc, el passat 18 
de desembre vam celebrar un 
torneig de bàsquet solidari 
per tal de recaptar diners per 
a la Marató de TV3, enguany 
destinats a la investigació de 
l’ictus i lesions medul·lars i ce-
rebrals traumàtiques. Aquest 
torneig va comptar amb la 
participació de quatre clubs 
de bàsquet de la comarca: club 
bàsquet Masquefa, club bàs-
quet Capellades, club bàsquet 
Òdena i club bàsquet Iguala-
da, que van venir a jugar amb 
els equips de la nostra escola. 
Gràcies a la col·laboració de 
tots i amb la implicació eco-
nòmica de l’AMPA vam acon-
seguir recaptar 1000 euros que 

Escolàpies solidària

era el repta que ens havíem 
proposat abans de començar 
el torneig.  En segon lloc, els 
dies 20 i 21 de desembre es 
va fer la recollida d’aliments 
destinada al Banc de Queviu-
res de la ciutat i organitza-
da per Caritas.  La valoració 

d’aquesta va ser molt positiva. 
Finalment i com cada any, 
l’alumnat de 5è i 6è va par-
ticipar a la campanya de la 
Creu Roja amb l’objectiu de 
que cap nen de la comarca es 
quedi sense joguines aquest 
Nadal.

Durant el mes de desembre es 
celebra el naixement del nen 
Jesús, tot s’omple de llums i 
colors, els infants miren boca-
badats els carrers per on pas-
sen i amb molta il·lusió viuen 
aquestes festes.
A la llar d’infants dels Maris-
tes ho hem treballat realitzant 
diverses activitats relaciona-
des amb els elements típics 

d’aquests dies: hem jugat amb 
cintes, boles, figures del pes-
sebre i hem escoltat nadales. 
També ens ha acompanyat el 
Tió i hem pogut explicar el 
seu conte. Durant els dies que 
ha estat entre nosaltres l’hem 
cuidat molt per finalment po-
der-lo fer cagar a la festa del 
Nadal amb les nostres famílies 
.

Festes de Nadal a la llar 
d’infants dels Maristes

La festa de Nadal de l’escola 
és un projecte que comporta 
la col·laboració i el treball de 
tothom, un equip que du a 
terme una obra de teatre amb 
tots els ets i uts: càstings, ves-
tuari, decorats, maquillatge, 
posada en escena...
Aquest any hem representat 
la llegenda del tió, “El Tió de 
Nadal” tradició molt nostra. 
Seguint les peripècies d’un tió 
màgic que vol estar al pesse-
bre, però alhora no vol que 
passi fred la família del Mar-
cel, hem aconseguit que apa-
reixin desenes d’estels daurats 
i brillants; que nevi, amb unes 
boletes de neu petites i molt 
divertides; que un munt d’ar-
tesans que ofereixen al Nen Je-
sús unes ofrenes fetes amb les 
seves mans, facin un Manne-
quin Challenge... i finalment, 
el Tió, ajudat pels seus amics 
tions que viuen al bosc, ha ca-
gat un munt de llaminadures!!
Vaja, una festa plena de color, 
amb uns decorats digitals im-
pactants, bona música i sobre-
tot, molta alegria per part de 
totes les participants.

Campanya solidària Mont-
clar Mestral
Dins de la línia “compromís 
social” del projecte Aude! del 
col.legi Montclar Mestral, 
l’alumnat va estar present a la 
zona del Mercat de la Masuca 
recollint provisions en favor 

del banc d’aliments d´Iguala-
da.
A l´hora, des de l´escola, els 
alumnes de Batxillerat impul-
sen la recollida de material ali-
mentari i sanitari per a l´Asil 
del Sant Crist i per a Càritas. 
Aquest any, gràcies a la col·la-
boració de totes famílies del 
col·legi, hem recaptat 350 kg 
d’aliments i uns 50 litres de 
productes d’higiene perso-
nal. Aprofitant les obres de 
teatre de Nadal dels alumnes 
de Primària, es van realitzar 
dues campanyes solidàries. 
En primer lloc, la campanya 

solidària per Ebale (República 
Democràtica del Congo), par-
ticipant econòmicament en el 
programa “Forfait Mamà” de  
l’Hospital Monkole, que atén 
dones durant l’embaràs i el 
part. Gràcies a la col.laboració 
de molts pares del col.legi, de 
familiars i amics, vam recollir 
la xifra de 692 euros al ma-
teix teatre de l’Ateneu. D’al-
tra banda, la Campanya del 
CD Solidari, amb la banda 
sonora de les cançons de la 
Festa. Els beneficis de la seva 
venda van anar destinats a 
Càritas (Igualada).

Diverses activitats nadalenques al 
Montclar

Per sorpresa ha arribat el Tió. 
Tots hem començat a recordar 
i cantar la cançó que tant ens 
agrada: “Caga Tió, caga torró, 
d’avellana i pinyons...”
Ràpidament hem anat a do-
nar-li la benvinguda a l’escola. 
Que contents ens hem posat. 
I com no, l’hem acompanyat 
al seu lloc tradicional dins de 
l’Acadèmia, on any rere any li 
portem el menjar i l’abriguem 
d’allò més bé. Sense pensar-ho 

gaire, algú ha cridat, portem-li 
menjar. Altres han dit: galetes, 
fruita, ... Tots hem coincidit 
que calia atipar-lo d’allò més 
perquè arribat el 22 de desem-
bre puguem fer-li cagar regals 
per a tots els nens i nenes de 
l’escola. 
Esperem amb candeletes 
aquest dia, i volem que torni 
a cagar un munt de coses com 
l’any passar: coques, xocola-
tines, neules, llaminadures.... 

Ha arribat el tió a
 l’Acadèmia
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Van explicar les opor-
tunitats laborals que 

ofereix el sector
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Copes de la B a la K 

EL BRUC / CONXITA COSTA 

E l passat diumenge dia 
18 va tenir lloc una  
assemblea d’associ-

ats i simpatitzants del Partit 
Demòcrata Europeu Català 
del Bruc, amb la presentació 
d’una única candidatura, per 
poder escollir la nova execu-
tiva al municipi. Els membres 
de la nova formació política 
van proposar com a presi-
dent local a Rafel Galvan, que 
l’acompanyaran a la direcció 
executiva, Mònica Casulleras, 
Teresa Camps i Marc Jorba. 
La llista va ser escollida per 
unanimitat dels assistents.
La nova direcció del PDeCAT 
El Bruc ha posat l’accent en 

renovar les persones –des-
prés de la dimissió de l’antic 

Nova executiva de PDeCat al Bruc

alcalde del Bruc, Carles Cas-
tro i alguns dels regidors que 

PIERA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Piera 
amb la col·laboració de 
la UEA, i en el marc del 

Projecte Apropa’t a l’Empresa, 
va organitzar al Teatre Foment 
de Piera una taula rodona so-
bre el Sector Logístic. L’ objec-
tiu era donar a conèixer a les 
persones que estan en recerca 
activa de feina, la situació del 
mercat laboral més proper al 
nostre entorn geogràfic, i en 
concret, explicar les oportu-
nitats laborals que genera el 
sector logístic. L’ acte va ser 
presentat pel regidor de pro-
moció econòmica de Piera, 
Josep Llopart i a la taula hi van 
intervenir Juan Manuel Car-
rasco, Responsable de logística 
interna i magatzems de Chupa 
Chups , Víctor Herrero Pérez, 
Director Comercial d’ Alancar 
Expres i Montse Clemente , 
responsable de RRHH a Grup 
Carles. La taula va ser mode-
rada per la periodista Mar-
ta Carles El representant de 
Chupa Chups va fer una breu 
explicació de l’empresa que fa-
brica la famosa marca de cara-
mels i que està ubicada a Sant 

màtics. També va destacar que 
en els treballadors es valoren 
competències com la respon-
sabilitat, polivalència, creativi-
tat, autònoma, la capacitat de 
resolució i sobretot el compro-
mís amb l’empresa.
Amb aquesta taula es va donar 
per finalitzat el projecte Apro-
pa’t a l’empresa que ha tingut 
per objectiu donar a conèixer 
la situació actual del mercat 
laboral actual i els sectors eco-
nòmics emergents.

Esteve Sesrovires. La planta 
compta actualment amb 450 
treballadors i produeix 5 mi-
lions de caramels al dia. El Sr. 
Carrasco va destacar que per 
trobar feina el més important 
és l’actitud, i pel que fa als per-
fils professionals, pe a treballar 
com a operador de magatzem 
es valoren molt uns mínims 
coneixements informàtics. 
Seguidament va intervenir el 
senyor Víctor Herrero, repre-
sentant de l’empresa logística 
i transports Alancar Express, 
empresa amb capital espanyol i 
especialitzada en pal.leteria ur-
gent. El representant d’ Alancar 
va explicar que el grup compta 
amb 50 delegacions a tot Espa-
nya que agrupen més de 600 
treballadors. La delegació d’ 
Igualada es troba al Polígon de 
les Comes. Herrero va reiterar 
que les competències més va-
lorades per les empreses són el 
de tenir una actitud positiva, 
la implicació amb l’empresa 
i l’entusiasme en el projecte . 

Va destacar que el sector de la 
logística és un sector que, actu-
alment, genera moltes
oportunitats laborals i que 
creix més ràpidament que al-
tres sectors. Va explicar que 
un dels principals reptes que 
afronta el sector és el de la di-
gitalització i que cal estar pre-
parats per afrontar aquests 
canvis. Per últim va intervenir 
Montse Clemente, responsa-
ble de RRHH de Grup Carles 
que va explicar quins són els 

perfils més sol·licitats per les 
empreses del sector, d’entre els 
que va desacatar el d’aprovisi-
onador, director de compres i 
logística , carretoners, cap de 
trànsit, xofer internacional , 
cap de magatzem, i comerci-
al de transports. Clemente va 
explicar que les competències 
més valorades en el sector són 
el coneixement dels idiomes, 
especialment l’anglès, conei-
xements tècnics aplicables a 
l’entorn, i coneixements infor-

Representants d’empreses logístiques parlen 
del seu sector a Piera

l’acompanyaven- , amb l’ob-
jectiu de recuperar la confi-
ança dels bruquetans “oferint 
polítiques més properes, més 
participatives i aplicant el 
sentit comú amb un toc d’ai-
re fresc”. 
Des de la nova executiva han 
cregut que “estem obligats a 
oferir un servei de qualitat al 
ciutadà i que alhora canviï se-
gons les necessitats que es ge-
neren”. Galvan, nou president 
de la formació, en declaraci-
ons a La Veu de l’Anoia, ha 
manifestat que “treballarem 
per tornar a guanyar l’alcal-
dia perquè la manera com 
s’està gestionant el poble no 
és la correcte i la participació 

constant i activa és bàsica”, 
afegint que “s’està confonent 
el donar a conèixer i partici-
par, i després fan el què volen 
i no tenen en compte les opi-
nions, com en temes tan im-
portants com la pedrera o el 
projecte d’un càmping ”.
Galvan també ha volgut fer 
referència a projectes que han 
passat a l’oblit “com el nou 
edifici de l’escola i el pave-
lló municipal que tan recla-
maven, i ara ningú en parla”. 
També, fent referència al nou 
grup local, ha matisat que 
“som un grup de persones 
que volem treballar perquè el 
poble avanci, sense persona-
lismes i en equip ”.  



La moció es va apro-
var en el ple ordinari 

d’aquest dilluns per vuit 
vots a favor de JxC i CiU 
i tres en contra del GIC

2X1
per la sessió

del dia 26
de desembre

10% dte 
a tots els subscriptors 

de LA VEU
ensenyant el carnet

retalla i entrega el val
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A vui 30 de desembre 
s’iniciarà una sego-
na edició de la Casa 

d’Oficis centrada en l’àmbit 
de la dinamització sociocul-
tural i s’estrenarà una nova 
casa d’oficis on es treballa-
ran aspectes relacionats amb 
el social media. A més, per 
aquest pròxim any, hi haurà 
una nova oferta de cursos gra-
tuïts, que organitza el Centre 
de Recursos per la Ocupació 
(CRO) de Calaf, que donarà 
el tret de sortida amb cursos 
d’anglès i català.
Igual que la realitzada durant 
el darrer any, la segona edició 
de la Casa d’Oficis centrada en 
la dinamització sociocultural, 
s’adreça a vuit joves menors 
de 25 anys. Aquesta és una ac-
ció formativa subvencionada 
pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya en el marc del 
projecte ‘Treball als barris’. El 
projecte té un any de durada i 
està dividit en dos semestres. 
Durant el primer, els partici-
pants realitzen una formació 
teòrica i perceben una beca 
d’assistència. A partir del se-
gon semestre els joves fan una 
formació pràctica a través 
d’un contracte de formació i 
aprenentatge cobrant el 75% 
del Salari Mínim Interprofes-
sional.
El títol d’Educació Secundà-
ria Obligatòria (ESO) és el 
nivell mínim d’estudis exi-
git per tal de poder accedir a 
aquesta nova edició de la Casa 
d’Oficis. A més, com a requi-
sit, cal estar inscrit com a de-
mandants d’ocupació al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya.
Durant la formació teòrica 
els alumnes abordaran els 
següents temes: programació 
cultural, lleure, manipulació 
d’aliments, serveis socials a 
la comunitat, educació ambi-
ental i activitats esportives. El 
diferent temari els permetrà 
obtenir el carnet de monitor 
de lleure i el carnet de socor-
risme.

Els alumnes posaran en pràc-
tica els coneixements adqui-
rits organitzant activitats 
pròpies, col·laborant amb 
actes del consistori com la 
festa de l’Arrela’t a Calaf o la 
Festa Major, o bé integrant-se 
en altres propostes d’entitats 
i organitzacions com són els 
casals d’estiu, les activitats ex-
traescolars i el Centre de Dia.
Els joves que han participat 
en la primera edició d’aquesta 
Casa d’Oficis s’han implicat 
molt i han organitzat propos-
tes tan reeixides com ‘La Mo-
guda’ o la festa ‘A Calaf fem 
Nadal’.

El social media, tema central 
d’una nova casa d’oficis
Rural Social Media és el nom 
d’una nova Casa d’Oficis que 
també començarà a caminar 
aquest final d’any. Adreçada a 
10 joves de menys de 25 anys, 
la seva durada també serà de 
12 mesos. Aquesta acció està 
subvencionada pel Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya 
en el marc del projecte ‘Pro-
grames singulars’. Les perso-
nes que vulguin participar 
en aquesta atractiva formació 
teòrica i pràctica cal que esti-
guin inscrites al Programa de 
Garantia Juvenil. De la ma-
teixa manera que l’altra Casa 
d’Oficis, durant el primer se-
mestre els alumnes faran la 
formació teòrica i percebran 
una beca de 150 euros al mes.
Durant el segon semestre 
l’Ajuntament de Calaf els farà 
un contracte de formació i 
aprenentatge i formació a tra-
vés del qual cobraran el 75% 
del Salari Mínim Interprofes-
sional.
Durant la formació teòri-
ca, els participants en aquest 
programa es formaran en 
disseny i creació i gestió de 
pàgines web, gestió de xarxes 
socials, màrqueting personal i 
màrqueting digital, gestió de 
documentació i enregistra-
ment digitalitzats i elaboració 
de continguts. A més, adqui-
riran coneixements d’enregis-

Dues noves cases d’oficis i nous cursos 
gratuïts per al pròxim any a Calaf

trament i edició d’imatges de 
vídeo i fotogràfiques. Els joves 
també podran conèixer eines 
per desenvolupar projectes 
d’emprenedoria i autoocupa-
ció.
Durant la fase de pràctiques 
els alumnes hauran de desen-
volupar diferents projectes de 
comunicació per a l’Ajunta-
ment i les seves diferents àre-
es.
Per realitzar les inscripcions 
o per a més informació, les 
persones interessades es po-
den posar en contacte amb el 
Centre de Recursos de l’Ocu-
pació (CRO) de Calaf, trucant 
als telèfons 93 869 82 49 o al 
676 476 827. També s’hi pot 
contactar a través de calaf.
ocupacio@calaf.cat o bé diri-
gir-se personalment al CRO 
ubicat al carrer Xuriguera, 
número 42.

Català i anglès donen el tret 
de sortida a la nova oferta 
del CRO
El 30 de desembre comença un 
nou paquet de cursos gratuïts 
de Formació Ocupacional i 
Formació Contínua al Centre 
de Recursos per a l’Ocupació 
finançats amb fons públics. 
Els primers seran els cursos 
de català i anglès A1, que tin-
drà continuïtat, durant l’any, 
amb els nivells d’A2 i B1. En 
l’àmbit dels idiomes també 
s’ofereix un curs de francès 
A1a, a partir del 10 de gener, 
que també tindrà continuïtat 
amb l’A1b.
En total s’han programat 13 
cursos de diferents temàti-
ques: ‘Confecció i publicació 
de pàgines web’, ‘Operacions 
auxiliars d’enregistrament i 
tractament de dades i docu-
ments’, ‘Atenció sociosanitària 
a persones dependents en ins-
titucions socials’, ‘Màrqueting’, 
‘L’ABC de l’economia social, 
‘Tècniques de negociació’ i 
‘Al·lèrgies i intoleràncies ali-
mentàries’.
Les persones interessades caldrà 
que us poseu en contacte amb el 
CRO el més aviat possible.

CALAF / LA VEU 

C oincidint amb la set-
mana durant la qual 
s’estrena una nova 

temporada dels Pastorets de 
Calaf, el ple de l’Ajuntament 
de Calaf  ha aprovat, decla-
rar-lo bé patrimonial imma-
terial de la vila. La moció s’ha 
aprovat per vuit vots a favor 
de l’equip de govern de Junts 
per Calaf - AM (JxC) i Con-
vergència i Unió (CiU), i tres 
vots en contra del Grup d’In-
dependents per Calaf (GIC). 
La declaració serveix per reco-
nèixer i homenatjar l’esforç i 
dedicació de les persones que 
històricament hi han inter-
vingut i declarar la voluntat 
del consistori de seguir treba-
llant per preservar, impulsar i 
promocionar els Pastorets de 
Calaf. 
La portaveu de CiU, Mª An-
tònia Trullàs, va expressar el 
suport del seu grup a la moció 
indicant que cal “reconèixer la 
feina que tants calafins i cala-
fines han fet durant aquests 
anys”. D’altra banda, la porta-
veu de GIC, Neus Aparició, va 
argumentar el seu vot en con-
tra afirmant que la declaració 
“és un invent de l’Ajuntament 
que porta a la confusió de la 
gent, ja que es tracta d’una ca-
tegoria que no existeix”. 
El regidor de Cultura i Parti-

cipació Ciutadana, Jordi Fitó, 
va expressar, a través de la lec-
tura de la proposta, de quina 
manera l’espectacle ha actuat 
com a instrument de socialit-
zació i cohesió per al munici-
pi. “Gent de totes les edats i 
orígens socials han participat 
en la representació que, a més, 
també ha servit per a moltes 
persones com una porta d’en-
trada al coneixement de la 
llengua i la cultura catalana, i 
al món del teatre amateur i/o 
professional”. Amb aquesta 
declaració l’Ajuntament es 
compromet a vetllar perquè 
Els Pastorets de Calaf conti-
nuïn sent un element socialit-
zador i a la vegada patrimoni 
de la cultura popular i tradici-
onal de la vila.
Aquest acord es comunicarà a 
la Direcció General de Cultu-
ra Popular, Associacionisme i 
Acció Culturals del Departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, que ator-
garà aquesta menció especial a 
Els Pastorets de Calaf. 

El ple de l’Ajuntament 
declara ‘Els Pastorets de 
Calaf ’ bé immaterial de 
la vila
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D el 2 al 14 de gener 
es duran a terme les 
votacions per escollir 

els projectes dels pressupostos 
participatius. L’Ajuntament 
de Calaf promou aquesta ini-
ciativa per primera vegada, 
que es configura com un dels 
màxims exponents de la parti-
cipació municipal.
Durant la primera fase es van 
rebre 22 propostes, la majoria 
presentades per entitats i que 
responen a diverses necessi-
tats i iniciatives. D’aquestes, 
18 han superat els filtres dels 
tècnics del consistori, que han 
hagut de descartar-ne algunes 
per falta d’informació o bé 
perquè sobrepassaven el pres-
supost. La partida destinada 
per a l’any 2017 per aquests 
primers pressupostos partici-
patius és de 50.000 euros. En 
voler-se dur a terme un mí-
nim de cinc projectes, cap dels 
projectes podia superar els 
10.000 euros.

Funcionament de les votaci-
ons
Les votacions es podran fer 
a través de butlletes de vota-

ció que s’hauran de portar 
físicament a l’Ajuntament o 
bé a través del web munici-
pal on hi haurà un enllaç per 
participar-hi. Les butlletes es 
poden trobar dins la revista 
municipal ‘L’Altiplà de Calaf ’, 
al mateix consistori, al Punt 
d’Informació, a l’Escola de 
Música Municipal i al Centre 
de Recursos per a la Ocupació. 
Podran votar tots aquells ciu-
tadans que el dia que ho facin 
hagin complert els 16 anys i 
estiguin empadronats a Calaf. 
Informàticament es controla-
rà que cada persona pugui vo-
tar només un cop.
Mitjançant la butlleta de vo-
tació o a través del web, cal 
repartir cinc punts entre els 
projectes que elegeixi cada 
ciutadà, que són els següents:
- Projecte pati: Millorar les 
instal·lacions de l’Escola Alta 
Segarra amb una taula de 
ping-pong, bagul de resina, 
carro per transportar llibres, 
dues taules, bancs i case-
ta de fusta. Pintar una paret 
amb pintura de pissarra i dos 
murals, un amb espai rocò-
drom. 6.369,44 euros.
- Actuació al bosc del Renta-
dor: Habilitar un espai d’oci 

familiar i juvenil equipat amb 
barbacoes i bancs al bosc del 
Rentador. Instal·lació de tan-
ques a la vora del riu i pi-
ques al costat de les barbaco-
es. 8.526,64 euros
- Espai per a infants: Instal·la-
ció i adequació d’un espai de 
trobada i joc per a infants i 
famílies a l’antic Institut Mu-
nicipal de Formació Perma-
nent. Condicionament d’una 
aula i dotació de mobiliari i 
joguines. 4.000 euros.
- Dispensadors de bosses: Ins-
tal·lació de papereres amb dis-
pensadors de bosses per a la 
recollida d’excrements de gos-
sos. Aquest nou equipament 
aniria acompanyat d’una 
campanya de sensibilització i 
informació. 1.000 euros.
- Millores a La Pineda: Ins-
tal·lació de passos de vianants 
i millores viàries a la plaça 
de Catalunya del barri de La 
Pineda. 9.138,80 euros.
- Pas elevat de vianants: ins-
tal·lació d’un pas de vianants 
elevat al passeig de Santa Ca-
lamanda per reduir la peri-
llositat d’aquest punt. 4.000-
6.000 euros.
- Nou sistema de projecció: 
Adquisició d’un nou projector 

El 2 de gener comencen les votacions dels  primers pressupostos  
participatius de Calaf

CALAF / LA VEU 

El primer diumenge de 
l’any s’ha reservat a l’es-
trena de les funcions dels 

Pastorets Infantils de Calaf, 
que enguany arriba carregat 
de novetats. Així, a les 7 de la 
tarda pujarà el teló per tal que 
puguem tornar a gaudir de la 
bona feina que, sota la batuta 
d’Eloi Fonoll i Elna Sans, han 
fet els més de 130 petits actors 
durant els darrers mesos.
Esperem tornar a emocio-
nar-nos amb la sorprenent 
interpretació de la quitxalla, 
les veus del petit cor de l’Es-
cola Municipal de Música, i la 

magnífica combinació d’una 
acurada sel.lecció musical i les 
projeccions que sobre l’escena-
ri es combinen amb els efectes 
especials i una molt aconsegui-
da caracterització dels perso-
natges.
Hi haurà força novetats: Ac-
tors més joves han pres el re-
lleu a algun dels personatges 
principals (fet habitual, ja que 
l’edat límit per actuar als Pas-
torets Infantils és de 15 anys). 
Veurem com alguns d’aquests 
actors esdevenen músics per 
interpretar-nos alguna peça 
musical. I ens sorprendrem 
amb efectes especials que fins 
ara no s’havien estrenat a la 

per a la Unió Calafina destinat 
a ús propi i per a les entitats 
acollides. 9.982,50 euros.
- Millora dels parcs infantils. 
Millora i reforma dels parcs 
infantils per tal de fer accessi-
bles i segurs els espais per als 
infants. Manteniment de les 
zones verdes adjacents. 10.000 
euros.
- Nou equip de so i llum. Ad-
quisició d’un equip de so i 
llum per a les diverses activi-
tats que organitza ‘La Polse-
guera’ al municipi. 3.382,54 €
- Carril bici i carrer peatonal. 
Adequació d’un carrer pea-
tonal i carril bici en el tram 
que va del barri de La Pine-
da al nucli del poble de Ca-
laf. 9.969,77 euros.
- Nou equip de so. Adquisició 
d’un nou equip de so per a la 
Unió Calafina destinar a ús 
propi i per a les entitats acolli-
des. 9.441,63 euros.
- Mercat de Dansa 2017. Im-
pulsar el Mercat de Dansa 
2017, festival de cultura po-
pular i dansa amb diversos es-
pectacles de diferents tipus de 
dansa i ball. 9.800 euros.
- Rehabilitació de façana. Re-
habilitació de la façana de la 
Unió Calafina. 9.946,20 euros.

- Activitat alumnes IES. Poder 
programar activitats i sor-
tides per a tots els alumnes 
independentment del seu po-
der adquisitiu. Les activitats 
proposades són llenguatge 
musical, anglès, escacs i jocs 
de taula així com sortides tri-
mestrals al Saló del còmic, a 
esquiar i a un esdeveniment 
esportiu. 8.428 euros.
- Adequació Sala de Fusta. 
Adequació i millora de la Sala 
de Fusta del Casal de Calaf. 
Insonorització, millora de les 
instal·lacions, cabina de con-
trol de llum i so, cablejat des 
de l’escenari a la cabina i equi-
pament per a classes teatre i 
dansa. 10.000 euros.
- Millora a la pista de bàs-
quet. Millora de l’enllume-
nat de la pista de bàsquet del 
Pavelló poliesportiu munici-
pal. 6.009,83 euros.
- Nous instruments. Adqui-
sició d’instruments musicals 
de percussió per acompanyar 
cercaviles i correfocs de ge-
gants i diables. 1.981,20 euros.
- Nou equip d’il·lumina-
ció. Disposar d’un nou equip 
d’il·luminació per a la Unió 
Calafina i per a les entitats 
acollides. 9.977,30 euros.

sala Folch i Torres.
Tot i que enguany ja hi ha ac-
tors que han donat el salt als 
Pastorets “grans”, caldrà tenir 
en compte aquesta jovenalla, 
que pugen amb molta força 
i il.lusió. De ben segur que el 
futur del teatre a Calaf està as-
segurat.
Les representacions dels Pasto-
rets Infantils estan agrupades 
durant aquest proper diumen-
ge, 1 de gener a les 19:00 h i els 
propers divendres, 6 i dissabte, 
7 de gener a les 18:00 h. No ens 
ho podem perdre. 
La venda d’entrades anticipa-
des on-line es fa a través de: 
entrades.casaldecalaf.cat

Estrena dels Pastorets Infantils de Calaf 



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
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E l passat 24 de desem·
bre, nit de Nadal, va 
tenir lloc la tradicional 

Festa de la Torronada al local 
social de Calonge de Segar·
ra. Els assistents van gaudir 
d’un sopar, coques i torrons. 
Durant la festa es van lliurar 
els premis dels concursos de 
dibuix i poemes de Nadal. 
L’Ajuntament agraeix a tots 
els veïns i veïnes participants 

en el concurs, als quals se’ls 
va donar un petit obsequi. La 
Festa de la Torronada també 
va comptar amb el sorteig de 
dues grans paneres amb pro·
ductes artesans de la zona, els 
afortunats de les quals varen 
ser les cases de Cal Sala i de 
Cal Xacó d’Aleny. Finalment, 
l’Ajuntament va lliurar diver·
sos obsequis als assistents. La 
Festa de la Torronada va aple·
gar una setantena de veïns i 
veïnes del municipi.

Calonge de Segarra celebra 
la Festa de la Torronada

CASTELLFOLLIT R. / LA VEU 

P er encàrrec de l’Ajun·
tament de Castellfollit 
de Riubregós, la Dipu·

tació de Barcelona he realitzat 
l’inventari i un estudi sobre 
els costos de manteniment 
del cementiri municipal, una 
eina de suport per a la gestió 
d’aquest equipament. L’in·
ventari inclou el traspàs de 
totes les dades dels llibres de 
registre a una base de dades, 
i l’estudi de costos avalua les 
edificacions i l’àmbit d’urba·
nització del cementiri, ana·
litzant el seu estat de conser·
vació i propostes per a la seva 
posada a punt.
Per tal de tenir l’inventari del 
cementiri al dia, que disposa 
de 340 unitats d’enterrament 

identificades en una superfí·
cie d’uns 825 m2, cal concre·
tar les dates i durada de les 
concessions, actualitzar i revi·
sar els titulars que són difunts, 
i definir dates d’inhumacions. 
En quan als costos de man·
teniment, s’han estimat uns 
costos econòmics anuals que 
permetran a l’Ajuntament 
estudiar i planificar les actu·
acions a realitzar, tan a nivell 
d’obra, com de manteniment, 
així com l’estudi de les taxes a 
aplicar.
Aquest treball permet, per un 
costat, una gestió informatit·
zada de les dades disponibles 
de les unitats d’enterrament, 
i per l’altre costat, planificar 
les actuacions a realitzar per 
mantenir l’equipament en 
bon estat, i així, poder realit·

zar una gestió eficient i oferir 
a la ciutadania un servei ade·
quat.
L’inventari inclou el traspàs 
de totes les dades dels llibres 
de registre a una base de da·
des informàtica, la identifica·
ció de les dades que no estan 
al dia, l’esquema del cementi·
ri amb ubicació de les unitats 
d’enterrament i exemples de 
reglaments/ordenances per la 
prestació del serveis funeraris.
Per la seva banda, l’estudi de 
costos, avalua les edificacions 
i l’àmbit d’urbanització del ce·
mentiri, analitzant el seu estat 
de conservació, i proposa acci·
ons per una posada a punt de 
les parts més deteriorades del 
mateix, i defineix les actuacions 
necessàries per mantenir anual·
ment el cementiri en bon estat.

Inventari i estudi de manteniment 
del cementiri de Castellfollit 
de Riubregós

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

D ivendres 16 de de·
sembre, la Sra. Cristi·
na Berenguer Simón 

va prendre possessió del càr·
rec de jutgessa de pau titular 
a Sant Martí Sesgueioles, al 
jutjat degà d’Igualada. La Sra. 
Emilia Prat Solé continuarà 
exercint de jutgessa de pau 
substituta.
L’acte de possessió protocol·

lari a l’Ajuntament va tenir 
lloc dimecres 21 i, a part de 
les implicades, el van presidir 
l’Alcaldessa Rosa Narbona, 
l’Anna Sala, primera tinent 
d’Alcalde, en Jordi Suau, regi·
dor de Medi Urbà i en Cèsar 
Jato, secretari.
Després de 8 anys fent aquesta 
feina, la Sra. Marissa Martínez 
Gutiérrez va deixar el càrrec. 
Des de l’Ajuntament felicitem 
la seva tasca al municipi.
 

Nova jutgessa de pau a 
Sant Martí Sesgueioles

CALAF / LA VEU 

E l ple de l’Ajuntament 
de Calaf ha aprovat, en 
el ple ordinari de de·

sembre, una moció presentada 
per Junta per Calaf · AM que 
insta a l’equip de govern a im·
plementar un model de reco·
llida selectiva de residus porta 
a través de la Mancomunitat 
de l’Alta Segarra. El projecte 
es va aprovar amb els vuit vots 
a favor de l’equip de govern i 
Convergència i Unió (CiU), i 
tres abstencions del Grup d’In·
dependents per Calaf (GIC). 
Aquest model pretén optimit·
zar recursos entre tots els mu·
nicipis de l’Alta Segarra i tenir, 
a la vegada, un sistema de ges·
tió de residus més eficient i res·
pectuós amb el medi ambient. 
La portaveu de CiU, Mª Antò·
nia Trullàs, va afirmar que vet·

llaran “perquè la implementa·
ció del sistema sigui el màxim 
de beneficiosa i causi el mínim 
de molèsties als veïns”. Per la 
seva part el portaveu del GiC, 
Josep Casulleras, va expressar 
que tot i estar d’acord amb el 
projecte “implica una gran 
complexitat i en tindrem una 
opinió formada quan s’imple·
menti”, motiu pel qual el seu 
grup es va abstenir. 
Segons s’expressa en la moció, 
el sistema comportaria una 
major eficiència i  millores en 
el servei. En el text es recalca 
que “passar d’una gestió mu·
nicipal a una consorciada o 
mancomunada permet assolir 
economies d’escala, gràcies a 
l’ús més eficient dels recursos 
humans i materials. Aquest 
també és el cas dels serveis de 
recollida porta a porta”. 
Els municipis integrats a la 

Mancomunitat de Alta Segar·
ra, que són Calaf, Calonge de 
Segarra, Castellfollit de Riubre·
gós, Copons, Els Prats de Rei, 
Pujalt, Sant Martí de Sesguei·
oles, Sant Pere Sallavinera, 
Argençola i Veciana, van en·
carregar un estudi de viabilitat 
econòmica per tal d’implantar 
aquest sistema de recollida de 
manera intermunicipal. Els 
resultats de l’estudi indiquen 
que a llarg termini hi hauria 
un retorn econòmic gràcies a 
la major eficiència d’aquest sis·
tema de selecció dels residus i 
mancomunant, a la vegada, el 
servei. 
Un cop aprovada la moció, 
l’equip de govern de l’Ajunta·
ment de Calaf impulsarà prò·
ximament accions per desen·
volupar el model juntament 
amb els consistoris de l’Alta 
Segarra que vulguin unir·s’hi. 

Calaf aprova una moció a favor 
d’implementar la recollida de residus 
porta a porta a l’Alta Segarra



MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

D illuns començarà el 
Dakar que enguany 
descobrirà un 29è 

país, Paraguai, on la humitat 
arriba en ocasions el 100% 
al gener. Els pilots sortiran 
d’Asunción al nivell del mar 
per després pujar fins els 5000 
metres i passar una setmana 
complerta en altitud.
A l’Altiplà de Bolívia, hauran 
possiblement d’avançar de nit 
a temperatures per sota de 
zero graus i després aniran a 
Argentina on es trobaran amb 
molta calor. Aquest periple 
de 12 etapes , comptarà amb 
7 especials amb dunes que 
permetran destacar als grans 
experts en superar-les, a més 
d’una etapa estrella la “Super 

Nani Roma i l’odenenc Àlex Haro, i l’igualadí 
Armand Monleón, entre els favorits del Dakar

Belén” en la que es mantin-
dran en acció durant a prop 
de 1000 kms.
La màxima atenció dels ano-
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Per primera vegada es 
posarà un xip als parti-
cipants en la prova dels 
5.000 metres, en el és la 
darrera cita esportiva 

de l’any a la comarca de 
l’Anoia

Nani Roma i l’anoienc Àlex Haro opten 
al triomf final. Foto Jordi Vidal.

L’igualadí Armand Monleón entre els favorits 
dels participants en moto.

iencs estarà centrada en la 
participació del copilot ode-
nenc Àlex Haro amb Toyota 
Hilux i de l’igualadí Armand 

Monleón. Haro copilotarà a 
l’osonenc Nani Roma que ja 
sap el que es guanyar el Dakar 
tant en moto com també en 
cotxe. Sens dubte són uns dels 
equips màxims aspirants al 
triomf amb el Toyota Hilux. 

Monleón ja va ser 
desè l’any passat
L’Armand Monléon ja va de-
mostrar en la seva primera 
participació al Dakar amb 
la KTM privada del que és 
capaç, doncs acabar desè al 
primer any és tota una gesta. 
Per aquesta edició Armand 
opta a intentar millorar amb 
la KTM la desena plaça, la 
qual cosa no serà fàcil, però 
l’igualadí Monleón a curt ter-

mini, està predestinat a ser el 
guanyador absolut en motos.
Des de avui divendres i fins 
el diumenge hi ha les verifi-
cacions administratives i tèc-
niques i serà el dilluns vinent 
dia 2 de gener quan a Asun-
ción la capital de Paraguai es 
doni la sortida la primera eta-
pa. En total seran a prop de 
9000 kms que hauran de re-
córrer dels quals més de 4000 
seran d’especials cronometra-
des. Hi haurà un dia de des-
cans, el 8 de gener a la Paz, la 
capital més elevada del món. 
Per aprofitar aquesta pausa en 
les millors condicions, s’ins-
tal·larà el bivac a 3300 metres 
d’alçada, en el lloc més baix 
de la ciutat.

Demà dissabte, Cursa de 
Sant Silvestre a Vilanova del Camí
ATLETISME / LA VEU 

L a cursa de Sant Silves-
tre tornarà a fer sortir 
al carrer els esportistes 

de Vilanova del Camí per tan-
car l’any, aquest dissabte 31 de 
desembre, de la manera més 
saludable. Un esdeveniment 
que cada any aplega centenars 
de persones i que esdevé una 
cita no només per a la pobla-
ció vilanovina, que participa 
activament, sinó també per 
als atletes de la comarca, ja 
que és l’única Sant Silvestre de 
l’agenda anoienca. Enguany,  
la cursa de 5km serà cronome-
trada novament amb sistema 
de xip d’un sol ús, gràcies al 
patrocini del grup BBVA Ca-
talunya Caixa.
La 18ª cursa de Sant Silvestre 
convida la ciutadania a aco-
miadar l’any d’una manera 
saludable i divertida: fent es-
port, però també compartint 
les darreres hores de l’any al 
carrer, enmig d’un ambient 
festiu. És una de les cites es-
portives més consolidades a 
Vilanova del Camí i bona pro-
va és que en els darrers anys 
ha anat registrant rècords de 
participació fins a arribar als 
780    participants del 2015, 
quan la prova complia la dis-
setena edició.
La d’aquest any es preveu 
novament especial, ja que els 
dorsals de la prova de 5 km in-

corporaran un xip, un sistema 
que facilitarà la feina a l’orga-
nització i permetrà als atletes 
consultar les classificacions i 
els temps efectuats el mateix 
dia, per mitjà de la pàgina web 
que s’habilitarà per a l’ocasió.
Un any més, la sortida i arri-
bada estaran situades al car-
rer Santa Llúcia (a la zona del 
Mercat) i es proposa el doble 
recorregut dels 5.000 metres 
de distància, i els 2.250 per a 
les categories infantils i infe-
riors. Els pares, mares i acom-
panyants que vulguin fer el 
circuit petit cal que es treguin 
un dorsal d’acompanyant 
(sense opció a podi). La com-
petició començarà a les 17:15h 
per a la cursa infantil i a les 
18:00h per als 5km.
La inscripció anticipada cal 
fer-la fins el 28 de desembre, 
de manera gratuïta, mitjan-
çant la pàg. web  vilanovadel-
cami.cat  o bé al Servei d’Es-
ports, al telèfon 93 805 44 11. 
El dia de la cursa es podran 
fer de 16 a 17.30h fins a es-

gotar dorsals. Els participants 
hauran de disposar d’assegu-
rança esportiva d’accident. El 
sol fet de participar en la cur-
sa, representa l’acceptació del 
reglament, així com la cessió 
dels drets d’imatge que es pu-
guin difondre als mitjans de 
comunicació.
Les persones pre inscrites 
abans del 23 de desembre po-
dran recollir el dorsal els dies 
28 i 29 de desembre, al Servei 
d’Esports (de 9 a 14h). Per a 
les inscripcions posteriors, 
caldrà recollir-los el mateix 
dia de la cursa de 16 a 17.30h 
(fins les 17h per a la cursa in-
fantil).
Hi haurà premis per als tres 
primers classificats de la gene-
ral en forma de lots nadalencs 
i per als tres primers de cada 
categoria: coca de cap d’any. 
Els participants més veterans 
rebran una ampolla de cava.
L’esdeveniment l’organitza 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí amb el suport de la Di-
putació de Barcelona i el Club 
Atlètic Igualada, així com el 
patrocini de diferents esta-
bliments: Decoració Godoy, 
Grup BBVA Catalunya Cai-
xa, Blautec, Julio Abad Mén-
dez Fusteria i Mobles, Super 
Mas, Bodega Gallardo i Me-
tal·listeria J. Prieto.  Per a més 
informació, al link:  http://
www.vilanovadelcami.cat/ en   
l’apartat d’Esports. 

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�s reis els trobareu 

Bones Fe�es!



CURSES / LA VEU 

El proper divendres 6 
de gener arriba la cin-
quena edició de la Reis 

Race, la cursa de reis dels 
Moixiganguers d’Igualada. La 
prova s’ha consolidat entre el 
circuit català de curses urba-
nes com un esdeveniment es-
pecialment original que porta 
els atletes a córrer per l’entorn 
dels principals atractius turís-
tics de la ciutat, en un dels 
moments de l’any més emble-
màtics per Igualada: la festa 
de reis. La Reis Race proposa 
un circuit prou exigent per als 
corredors més competitius, i 
al mateix temps un recorregut 
poc habitual per als que prefe-
reixen prendre-se-la com una 
activitat relaxada, entre amics 
o amb família. Es pot córrer el 
circuit de 10 Km o el de 5 Km 
de distància. 

Horaris i recorregut
L’hora de sortida de la cursa 
és a les 10.30 h, des de la Ram-
bla General Vives d’Igualada i 
de 09 h a 10.15 h, es podran 
recollir els dorsals a l’Ateneu 
Igualadí. La prova té una dis-
tància de 10 km, fent dues 
voltes a un recorregut urbà 
circular de 5 km, amb sorti-
da i arribada a la Rambla. El 
temps límit per finalitzar-la 
és d’1 h 30 min, amb un avi-

El dia 6 de gener tornarà la Reis Race dels Moixiganguers, 
una original cursa per coneguts indrets d’Igualada

tuallament al quilòmetre 
5. El recorregut passarà per 
l’Avinguda de la Soledat i el 
carrer de Caritat, i s’arriba-
rà al fins ara local social dels 
Moixiganguers, Cal Tabola, 
des d’on s’enfilarà el carrer 
de Sant Antoni de Baix. Per la 
placeta dels blanquers es bai-
xarà als carrerons més emble-
màtics del barri industrial del 
rec d’Igualada, seguint el pas 
d’aigua i la fisonomia típica 
del conjunt d’edificis, com els 
contraforts de les adoberies, 
fins a la zona del Museu de 
la Pell. Es passarà també pel 
claustre de l’Escola Pia, l’en-
torn de l’edifici modernista 
de l’Escorxador i l’asil del St. 
Crist, per tornar a la rambla 
des de l’Avinguda de Balmes. 
A la web http://www.reisrace.
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cat es pot consultar amb de-
tall el recorregut.

Una proposta festiva en una 
data especial
La festivitat de Reis d’Iguala-
da és una de els més signifi-
catives del calendari, amb la 
celebració de la Fira de Reis, 
una de les més antigues de  
Catalunya (data del 1373) i 
l’endemà de la Cavalcada de 
Reis (la més antiga del prin-
cipat de Catalunya i declarada 
Festa Popular d’Interès Cul-
tural). En una celebració com 
aquesta, l’obsequi per als cor-
redors serà precisament un 
tortell de Reis, una ampolla de 

cava i una bossa del corredor 
amb diferents regals. Aigua de 
Rigat és el patrocinador ofici-
al de la Reis Race, que els Moi-
xiganguers organitzen amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada i el Patronat Muni-
cipal d’Esports.

Inscripcions
La Reis Race és puntuable per 
a la Lliga Championchip’2017, 
una competició que agrupa 
més d’un centenar de curses 
d’arreu de Catalunya. Les ins-
cripcions, que ja estan obertes, 
es poden fer a través de la web 
http://www.reisrace.cat fins el 
dimecres 4 de gener a les 14h 

(o quan s’arribi a 1000 ins-
crits). El preu de la inscripció 
és de 14 € per als propietaris de 
xip groc i 16 € per als que no en 
disposen (hi ha xip de lloguer 
que caldrà retornar després de 
la cursa). Es lliuraran premis 
per als tres primers classificats 
de cada categoria, masculí i fe-
mení, així com també als tres 
primers absoluts masculins i 
a les tres primeres absolutes 
femenines. També hi haurà 
premis per als castellers que 
participin a la cursa. Podeu 
consultar el reglament, el re-
corregut i altres aspectes de 
l’organització de la cursa a 
www.reisrace.cat  

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

LA CUBANA: GENTE BIEN TEATRE COLISEUM

LA TAVERNA DELS BUFONS TEATRE ROMEA

Dia 28 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 ROMEA. Entrades a platea.

El 23 d’abril de 1616, mor William Shakespeare. Aquella nit, en un racó d'un Purgatori per a músics i comediants, William Kemp (Carles Canut) i Robert 
Armin (Joan Pera) reben la notícia de la mort del dramaturg i con�en que ell els vindrà a buscar, a salvar d’aquests llimbs tediosos on no s’hi fa ni desfà 
res. Però Shakespeare no arriba, ni arribarà mai. 
Serveixi doncs, d’homenatge als comediants, raça d’actors de vegades menystinguda, i tan necessària per fer arribar el teatre a aquells qui volen riure i 
abstreure’s dels problemes quotidians. 
Shakespare ho sabia prou bé, i per això els necessitava a les seves obres. Ara són els còmics qui el necessiten a ell.

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. 



AGILITY / LA VEU 

E ls dies 7 i 8 de gener 
es celebrarà a Mont-
bui poble “La Proba 

Pandereta” una competició 
d’agility puntuable per al 
campionat d’Espanya 2018 
que compta amb el patrocini 
d’Arion i la col·laboració de 
Punto Blanco. Aquesta està 
organitzada pel Club d’Agility 
Rivalcan i obre la temporada 
2017 d’aquest esport. 
Aquesta competició ja està 
consolidada dins el món de 
l’agility i molt esperada per 
competidors de tot el territo-
ri i francesos, ja que l’objec-
tiu principal és passar-s’ho bé 
traient els nervis de la pròpia 
competició i convertint els 
mals resultats amb una festa, 
regalant a cada participant 
que s’elimini una pandereta i 
optant a ser el Club més Pan-
dereta de l’any. 
L’origen de la competició va 

El 7 i 8 de gener, 
Campionat d’Espanya 
d’Agility a Montbui

Més de dos-cents atletes van participar 
a la Cursa del Gall Dindi de Capellades

estar celebrar l’aniversari dins 
aquest món del Luis Luque, 
president i mestre del Club 
Agility Rivalcan i que aquest 
any celebrarà el seu vint-i-cin-
què aniversari. Com a figures 
estrella d’aquest esdeveniment 
hi haurà la participació de 
dos agilitistes francesos sots-
campions del món per equips 
d’aquest 2016. 
L’entrada es gratuïta per tot-
hom que vulgui venir a gau-
dir d’aquest esport que sense 
dubte és el que ofereix més 
espectacle en el món caní. Co-
mençarà a les 9 del matí de 
dissabte fins a les 21h del ves-
pre i diumenge a les 9 fins les 
19h, horaris aproximats, camí 
del Cementiri s/n a l’Escola 
Canina Rivalcan on pertany 
el Club. Es pot trobar més 
informació a https://clubdea-
gilityrivalcan.wordpress.com/
prueba-pandereta/ o al watsap 
693 951 227
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ATLETISME / IGNASI COSTA

U n total de 206 atletes, 
181 en la prova gran 
i 25 en la dels mes jo-

ves, participaren el dia de Na-
dal al matí en la 37a edició de la 
Cursa del Gall Dindi - 27a edi-
ció del Memorial Jaume Solé 
Quintana, sobre el recorregut 
urbà capelladí que enguany re-
petia, a més de la prova tradi-
cional sobre els 4.600 m. habi-
tuals, el recorregut de 1.000 m. 
per als atletes més joves de les 
categ. Pre-Benjamí, Benjamí 
i Aleví masc. i fem.. Enguany, 
però, no es va poder celebrar 
la tradicional prova de natació 
de la Travessa a la Bassa cape-
lladina, per manca d’aigua su-
ficient. 
L’atleta del Ríos Running Ma-
taró Xavier Areny, s’imposava 
amb 13’53”8, seguit de l’atleta 
del CAI Petromiralles Marc 
Moreno 2n amb 14’01”, i era 
3r. Ernest Sans (Duscholux)  
amb 14’42”, per davant de Je-
sús Alvarez (CE. Roger Roca 
Running), 4t amb 14’46”.  Era 
5è Carlos Cervera (Oro di 
Nàpoli/CAI) amb 14’47”, i 6è 
Jordi Fernàndez Aguado (CAI 
Petromiralles) amb 14’50”. El 

primer classificat local masc. 
de la cursa gran va ser Carles 
Torrents (Jimmygas Running 
T.), 16è general.  
En femenines, la guanyadora 
era l’atleta del  CAI Petromi-
ralles Marta Botsora, que en-
trava en 53a posició general de 
la prova, amb 17’30”.  Entrava 
2.a i 59a general Carla Ale-
many (CAI Petromiralles) amb 
17’44”, i era 3a i 85a general 
Carla Hurtado  (CAI Petromi-
ralles), amb 18’48”. Era 4a i 93a 
gral. Montserrat Cinca (C.A. 
Sant Boi) amb 19’07”, 5a i 107a 
general Laura Giménez (CAI 
Petromiralles), amb 19’59”, i 
6a i 108a general Mariona Ro-
dríguez  (CAI Petromiralles) 
amb 20’07” . L’atleta de l’AEM-
deKP i marxadora del CAI Síl-
via González, va ser la primera 
local fem. de la cursa gran, en 
116a posició.
El C.A. Igualada Petromiralles 
va ser el guanyador per equips 
amb 125 punts,  tot i que no 
hi havia distinció oficial per al 
guanyador en aquest apartat.
Pel que fa a la prova per als 
més joves, sobre 1.000 m. i 
amb un total de 25 classificats, 
els atletes capdavanters foren 
l’Infantil Carla Bisbal (C.A. 

Igualada Petromiralles/Dental 
Igualada) guanyadora absolu-
ta general amb 3’29”, seguida 
de Joel Hernández, 2n general 
i guanyador masc. amb 3’33”, 
entrant en 3r. lloc general Ori-
ol Alonso (CAI Petromiralles/
Dental Igualada) amb 3’39”, i 
4t. Joel Giménez (CAI Petro-
miralles/Dental Igualada) amb 
3’42”. La 2a fem. va ser Olivia 
López, 16a gral. amb 4’22”, se-
guida d’Aïna Tarrida, 3a fem. 
i 18a gral. amb 4’27”, i d’Ares 
Giménez (CAI Petromiralles /
Dental Igualada) 4a fem. i 19a 
gral. amb 4’54”.
Un cop finalitzada la prova, es 
va efectuar al costat de la Bassa 
capelladina el repartiment de 
premis als atletes participants, 
efectuat per l’Alcalde de Ca-
pellades, Aleix Auber, acom-
panyat dels regidors Salvador 
Vives, Sergi Pérez, del regidor 
Jaume Solé i de Josep Solé, fills 
del gran impulsor de la cursa 
capelladina, Jaume Solé Quin-
tana. Les proves eren organit-
zades per l’Àrea  d’Esports de 
l’Ajuntament capelladí amb la 
col·laboració de l’AEMdeKP, 
del C.A. Igualada Petromira-
lles, i el suport de la Diputació  
i del Consell Esportiu d’Anoia.

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

Molt cèntric. Tel: 938052995

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



REDACCIÓ / UECANOIA 

S erà perquè era més a 
prop, serà perquè era 
Montserrat... el cas és 

que amb aquesta trobada ens 
hem reunit uns 40 trail-run-
ners a la Vinya Nova, als peus 
de la Muntanya Màgica, amb 
la finalitat de passar un diu-
menge entre amics, gaudir de 
la muntanya  i practicar una 
mica d’esport. Tot un èxit 
abans de començar i amb una 
meteorologia molt adient per 
córrer; sol i fresqueta.
Hem fet diferents rutes d’en-
tre 10 i 20 km aprox segons els 
nivells del corredors. 
Uns fent el recorregut e la 

Trobada de la secció de 
Curses de Muntanya de 
la UECAnoia

El Reus Deportiu domina 
a l’Escola Pia Àguiles d’Igualada

Cova del Cabrit i la Cova de 
l’Arcada i altres pujant al punt 
culminant de St Jeroni.
Finalitzada l’activitat, ens han 
servit un bon dinar a la Vinya 
Nova on ha continuat el bon 
rotllo entre tots els UEC’S. 
També hem aprofitat per par-
lar del propers objectius per 
l’any vinent que podien ser el 
Campionat del Ripollès o el 
Campionat de Tarragona, el 
Campionat de Catalunya de 
Curses Verticals i el Campio-
nat de Catalunya per equips.
Una gran trobada on ha reg-
nat el bon ambient i la germa-
nor entre tots els participants. 
Tot esperant la 4a trobada que 
farem properament.
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BÀSQUET / LA VEU 

T ot va ser un malson: el 
Reus va passar com 
un cicló per la pista 

de l’Escola Pia, en un partit 
gairebé perfecte per les vi-
sitants (43-67). Les reusen-
ques van dominar a les ano-
ienques: gairebé la meitat 
dels punts amb cistelles de 
tres punts
El primer quart va marcar el 
futur desenllaç del partit: un 
equip ho ficava tot i l’altre 
estava molt desencertat en 
el tir. Tot això va comportar 
un resultat de 6-16 que va ser 
una llosa que es va arrosse-
gar tot el partit.
El segon quart va ser el més 
igualat de tots. Les noies de 
l’Imar van defensar molt mi-
llor, però continuaven sense 
veure cistella i només van 
poder retallar tres punts.  
El partit estava obert, però 
la segona part va ser un pas-
seig per l’equip visitant. Els 
primers punts de les iguala-
dines van trigar molt en arri-
bar. Una gran defensa zonal 

de les reusenques va ofegar 
el joc interior igualadí  que 
va continuar amb el desen-
cert amb el tir exterior. A tot 
això, afegim un gran encert 
en cistelles de tres amb uns 
grans percentatges que van 
eliminar qualsevol possible 
reacció del equip local.
Deixem però la porta ober-
ta a futurs enfrontaments. 
Hem vist un gran Reus però 
no hem vist la millor cara del 
nostre equip. El descans de 
Nadal anirà molt bé per aga-

far força i energia per acabar 
aquesta primera volta entre 
els primers. 1, 2, 3: EEEPA!
Al final del partit vàrem ce-
lebrar les properes festes na-
dalenques amb tota l’afició. 
No va faltar el Tió, que va 
cagar a tots els més petits.
Parcials: 6-16 /17-14 /9-17 
/11-20
Jugadores: Salanova, Comp-
te, Fuertes, Rius, Codina, Ca-
lleja, Icart, Minguet, Freixas i 
Masegosa
Entrenador: Imar Martínez

Partit amistós de l’Special FAP Apinas 
en ocasió de la Marató de TV3

HANDBOL / LA VEU 

P artit amistós per a la 
Marató de TV3, dis-
putat el diumenge 18 

de Desembre, al pavelló de Les 
Comes, que enfrontava el FAP 
Apinas, amb l’Special FAP, dos 
equips de la ciutat.
Partit solidari amb un ambi-
ent molt especial, en el qual 
l’únic objectiu per part de tot-
hom era passar una bona esto-
na fent el que els agrada, jugar 
a handbol. 
Partit molt igualat durant tot 
el transcurs d’aquest, tot i 
que el domini inicial va ser de 
l’Apinas, a la mitja part es va 
arribar amb igualtat al mar-
cador, 7-7.

A l’inici de la segona part, 
l’Special sembla que es va 
trobar una mica més còmo-
de, ja que començaven a jugar 
en equip i les coses funcio-
naven, i això es veia reflectit 
al marcador, agafant un petit 
avantatge de 2-3 gols. Però, 
els partits estan marcats per 
dinàmiques, i l’últim tram 
de partit, la dinàmica va ser 
a favor de l’Apinas, que va 
aconseguir remuntar el par-

tit, i acabar guanyant d’una 
diferencia de 5 gols. 
Per part del Special FAP van 
jugar: Carles, David C., Àn-
gels, Ivan, Alba i Sergio.  
 Per part del FAP Apinas van 
jugar: Nora, Marcos, Àlex, 
Ivan, Nik, David, Judit i Marc.
Gran event, i gran acte de de-
mostració que si es vol es pot, 
amb un caràcter reivindica-
tiu, per que la gent sigui cons-
cient de que ells no s’aturen!

BÀSQUET / LA VEU 

E l matí del proper cinc 
de gener de 2017, torna 
a la Sala de Barri de Les 

Comes l’esperat 2x2 Mixt de 
Reis. Per inscriu-re’s cal abo-
nar 15 euros per equip, tan si 
sou 2, com si sou 3. 
Els equips estaran formats per 
un màxim de tres jugadors, 
però sempre hi haurà d’haver 
un jugador de cada sexe a la 
pista. La inscripció s’ha pagar 
en efectiu a l’OAS (Oficina 
d’Atenció al Soci), o bé trucar 

El cinc de gener, 
2x2 Mixt de Reis

a algun dels números de mò-
bil particulars que apareixen 
al web del Club Bàsquet Igua-
lada.

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



ATLETISME / LA VEU 

E ls atletes Marc Sabater 
(AEMdeKP) i Marta 
Botsora (C.A. Igualada 

Petromiralles), es van  impo-
sar el diumenge 18 de desem-
bre al matí en la 44a edició de 
la Pujada Igualada - La Tossa 
de Montbui, enguany amb un 
nou recorregut per camins i 
rierols forestals de 7.100 m., 
amb sortida des de l’Estadi 
Atlètic Municipal igualadí, i 
amb l’arribada situada al cim 
de la muntanya de La Tossa 
de Montbui, a l’esplanada del 
Castell. Hi van participar un 
total de 41 atletes, que feren 
front a les baixes temperatures 
de la matinal.
La cursa comptava amb l’or-
ganització del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada.  Aquesta va ser la 
6a edició del Memorial LLuís 
Torrescasana, en memòria del 
que havia estat Jutge de la pro-
va en la majoria d’edicions de 
la mateixa, i que ens va deixar 
l’any 2010.  
L’atleta de l’AEMdeKP Marc 
Sabater es va imposar amb 

Més de quaranta atletes 
a la Pujada a la Tossa

Nova victòria de Noemí Moreno al 
Duatló de Muntanya de Terrassa

un registre de 30’04”, seguit 
del triatleta del CAI Petromi-
ralles Marc Moreno, 2n. amb 
30’36”, i era 3r Jesús Alvarez 
(C.E.R.Roca Running) amb 
31’11”, seguit d’Oriol Ferrer 
(C.N. Mataró) 4t amb 31’46”,  
entrant 5è Rafael Fernàndez 
(Lions 4 Trail) amb 33’19”,  6è  
Toni Cledera (C.N. Igualada) 
amb 33’33”, 7è Cels Codina 
(Pia Running) amb 34’04”, i 
8è David Reales (Lions 4 Trail) 
amb 34’35”.
En femenines es va imposar 
Marta Botsora (C.A. Iguala-
da Petromiralles) 20a general 
amb 37’49”, seguida de Sònia 
Sànchez (Independent), 2a i 
21a gral. amb 38’34”, i era 3a i 
29a gral. Mª Àngels Mora (Es-
quaix Igualada) amb 45’05”, 
entrant 4a i 39ª gral. Eva 
Quiñones (Independent) amb 
39’03”.
L’acte de repartiment de pre-
mis als atletes classificats, es va 
efectuar davant de l’ermita de 
La Tossa amb la participació 
del Coordinador de la Cursa 
i sots president del CAI Salva-
dor Fusté, i de la representant 
de la Fundació La Tossa Glòria 
Nasarre.
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MUNTANYA / LA VEU 

D iumenge 18 de de-
sembre es va cele-
brar la VII duatló de 

muntanya de Terrassa. La pro-
va va comptar amb un total de 
375 inscrits que van prendre la 
sortida en aquesta setena edi-
ció. Els participants van fer un 
primer tram de 6 km de cór-
rer, seguit de 20 km amb BTT i 
per acabar 3 km més de córrer.
Els guanyadors absoluts foren 
Màrio Sinuès del T-Bikes Club 
Triatlo i Noemí Moreno del 
C.A Igualada. 
Per part del CAI triatló Petro-
miralles destacar la 28a  po-
sició de l’equip masculí en la 
classificació per equips. 
A nivell individual destacar 

Teresa Bernadas i Maria 
Díez, a l’Ajuntament

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU 

E l divendres, 23 de de-
sembre, les jugadores 
d’hoquei patins Teresa 

Bernadas i Maria Díez han 
rebut la felicitació de l’Ajun-
tament d’Igualada després 
de proclamar-se campiones 
del món a l’octubre. Les dues 
igualadines, integrants de la 
selecció espanyola, van aixecar 
la copa de vencedores després 
de superar Portugal, a la ciutat 
xilena d’Iquique. De fet, el gol 
de la victòria el va anotar Díez, 
jugadora de l’Hostelcur Gijón. 
Bernadas, que va ser escollida 
millor portera del torneig, és 
jugadora de l’Alcorcón.

la 3a victòria consecutiva del 
campionat de Noemi More-
no que va aconseguír pujar al 
podi amb una 1a posició de la 
general i 1a posició de la seva 
categoria en grups d’edat 35-
39 i en Jose Roque Rios que es 
va classificar en 3a posició de 
la categoria grups d’edat 55-

59.
En resultats individuals dels 
components del CAI triatló 
foren:
Noemi Moreno - 93
Jose Roque Rios - 139
Toni Cañas - 209
Josep Malavé - 271
Antoni Salanova - 272

El CP Ciutat d’Igualada de ciclisme 
serà el diumenge 26 de febrer

CICLISME / LA VEU 

E l Gran Premi Ciutat 
d’Igualada serà el diu-
menge dia 26 de febrer 

a Igualada, un ciutat ciclista 
que ho ha demostrat durant 
els últims anys amb diferents 
proves de renom. El recorre-
gut serà el mateix que el de 
l’any passat, el qual estava dins 
el calendari de la Copa Catala-
na Internacional Biking Point. 
Un circuit de 6km molt di-
vertit que recorre les antigues 
pedreres de la zona forestal de 
Les Comes.
Serà la primera prova de 
l’Open de Barcelona i la prova 
ideal per arrancar la tempo-
rada d’XCO, sobretot tenint 
en compte que la CCI Biking 

Point de Banyoles serà al cap 
de dues setmanes. Així doncs, 
serà el test final abans de l’inici 

de la competició.
En breu estaran disponibles 
les inscripcions a ticketoci.net

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.

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

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

retir 40, 1r pis

TÈCNIC
COMERCIAL 
I LOGÍSTIC

Empresa de l’Anoia de 
distribució de material 
electrònic necessita un 

tècnic comercial que 
també donarà suport a 

l’àrea logística.



Avui provem el nou Toyota C-HR
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Ja pots venir a veure’l i provar-lo a Toyota Igualada.
Avinguda Europa 4
08700 IGUALADA

938048230
www.toyotaigualada.toyota.es
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TEATRE / LA VEU 

E ls Pastorets d’Iguala-
da continuen amb les 
funcions de la tempo-

rada i ho fan ben acompa-
nyats. Després de comptar 
amb la presència de l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, el 
diumenge dia 18 de desem-
bre en la primera funció de 
la temporada, el dia de Sant 
Esteve ha estat el periodis-
ta, locutor i guionista Quim 
Morales qui els ha acompa-
nyat interpretant el diable 
Supèrbia. El conductor del 
programa ‘La segona hora’ de 
RAC 1 explica a través del seu 
compte de Twitter que ha es-
tat “divertit” i “una experièn-
cia inoblidable”.
Pels propers dies queden en-
cara alguns cameos per anun-
ciar, el més destacat és el de 
l’actriu igualadina Diana Gó-
mez que, de moment, ja ha 
assistit a alguns assajos amb 
el grup de Pastorets d’Igua-
lada.
Després de 100 anys els Pas-
torets de Folch i Torres se-
gueixen vius i continuen om-
plint els teatres de Catalunya; 
un espectacle familiar que 
aplega petits i grans al voltant 

d’aquesta història que narra 
el naixement de Jesús i la llui-
ta del bé i del mal entre àngels 
i dimonis.
Les properes representaci-
ons dels Pastorets d’Igualada 
estan programades pel dia 8 
de gener, a les 11:45h i a les 
18:15h i la darrera funció de 
la temporada tindrà lloc el 
dia 15 de gener a les 11:45h, 
totes al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada. Les en-
trades es poden comprar de 
forma anticipada a l’Agència 
Over Fer Frans (rambla Sant 
Isidre, 9, d’Igualada), a través 
de l’APP Els Pastorets d’Igua-
lada o de la plataforma web 
entrades.elspastorets.com.

Els Pastorets d’Igualada continuen les 
funcions amb més cares conegudes

El dilluns dia 26 de desembre el periodista de ‘La segona hora’ de RAC 1, 
Quim Morales, va interpretar el diable Supèrbia

MÚSICA I DANSA / LA VEU 

C ontrapunt, Platafor-
ma per a la promoció 
d’activitats musicals 

i l’Orquestra Terres de Mar-
ca presenten un conjunt de 
peces per a orquestra simfò-
nica inspirades en els valsos 
vienesos combinat amb un 
elegant repertori de polques 
clàssiques. Un repertori ide-
al per celebrar l’arribada de 
l’any nou. L’espectacle tin-
drà lloc el proper dia 1 de 
gener a les 7 de la tarda i a 
les 9 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu. Hi col·labo-
ren l’Aula, escola de dansa, 
l’Estudi de dansa i expressió 
Dell’Arte i l’Estudi de ballet 
Montserrat Andrés. Josep 
Miquel Mindán n’és el direc-
tor. Hi ha entrades a 20, 18 
i 15 euros amb descomptes 
per a diversos col·lectius. Els 
horaris de venda d’entrades 
i abonaments són al Punt 
de difusió cultural i turísti-
ca d’Igualada, situat al carrer 
Garcia Fossas, 2 (al costat de 
la plaça de la Creu). L’horari 
d’atenció al públic és de di-
marts a divendres de 19 a 21 
h i   el dissabtes d’11 a 14 i de 
18 a 21 h.  El diumenge des 
d’una hora abans de l’espec-
tacle a la taquilla del Passatge 
Vives. 
També awww.ticketea.com.

L’espectacle és una combi-
nació de balls de saló i un 
concert de valsos i polques 
vieneses. Per un cantó, el 
públic general (que se situa-
rà als amfiteatres i al primer 
i segon pis) podrà gaudir 
d’un concert amb orquestra 
en directe, que interpreta-
rà algunes de les peces més 
conegudes del repertori de 
la família Strauss. A més, 
podrà gaudir-ne veient com 
l’alumnat de les escoles de 
dansa de la nostra ciutat 
aprenen a ballar al so de l’or-
questra. 
Aquesta activitat pretén simu-
lar la tradició, encara viva en 
alguns països, d’organitzar valls 
amb orquestra en directe, en el 
qual el públic en general no tan 
sols escolta sinó que balla  a la 
mateixa sala de concerts.

Gran gala d’any nou de 
valsos i polques a l’Ateneu

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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MUSEUS / LA VEU 

El proper mes de gener, 
l’habitual visita guiada i 
gratuïta del primer diu-

menge de mes al Museu de la 
Pell d’Igualada es traslladarà 
al dia 8. La principal novetat, 
en aquesta ocasió, és que al re-
corregut habitual s’hi afegeix 
la visita comentada a l’expo-
sició Un mamífer aquàtic de 
45 milions d’anys: el sireni 
de Santa Maria de Miralles. 
Aquesta visita, que comença-
rà a les 11h, anirà a càrrec de 

La propera visita guiada i gratuïta del primer diumenge de mes 
al Museu de la Pell d’Igualada es durà a terme el dia 8 de gener

EXPOSICIONS / LA VEU 

E l Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia prorroga fins 

el 26 de març l’exposició Un 
mamífer aquàtic de 45 milions 
d’anys: el sireni de Santa Maria 
de Miralles i ofereix visites co-
mentades els diumenges 8 de 
gener, 5 de febrer i 5 de març, 
gràcies a la col·laboració del 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI). Les visites, 
amb entrada lliure i gratuïta, 
començaran a les 11h i aniran 
a càrrec de Joan Pastor i Jo-
sep Romero Marsal, membres 
actius de la Secció de Geolo-
gia i Paleontologia del CECI, 
el grup que va fer la troballa i 
que ha vetllat per la custòdia, la 
restauració i l’estudi dels fòs-
sils fins al seu dipòsit definitiu 
al Museu de la Pell. Al llarg de 
la visita, que durarà una mitja 

hora, es podran conèixer els 
detalls del moment del desco-
briment, de com es van desen-
volupar els treballs d’extracció 
dels trenta-sis ossos i per què 
aquest exemplar és un dels més 
importants de Catalunya. Una 
informació que suma un valor 
afegit a l’exposició, que acull la 
vitrina els ossos del sireni i que, 
a més dels plafons explicatius, 
també ofereix la consulta d’un 
seguit de publicacions i un ví-
deo amb imatges de dugongs i 
manatís, els descendents direc-
tes de l’exemplar fòssil.
Joan Pastor, el descobridor del 
jaciment del sireni, va col·labo-
rar activament en l’excavació i 
en els treballs posteriors de res-
tauració; Josep Romero, doc-
tor en Geologia i especialista 
en Paleontologia, fundador de 
l’Aula de Natura de l’Anoia i de 
la Secció de Geologia i Paleon-
tologia del CECI, va dirigir-ne 

L’exposició del sireni de Miralles, al Museu de la Pell, 
es prorroga fins el 26 de març i ofereix visites guiades i gratuïtes

les excavacions i n’ha fet nom-
brosos estudis i el seguiment 
de la restauració i del procés de 
dipòsit definitiu al Museu.
A banda de les visites, l’expo-

sició es pot veure en l’horari 
habitual d’obertura del Museu: 
de dimarts a divendres, de 10 a 
14h, dijous i divendres de 16 a 
18:30 h, i els caps de setmana 

i festius d’11 a 14h. El Museu 
restarà tancat tots els dilluns i 
els dies 24, 25, 26 i 31 de de-
sembre, 1 i 6 de gener, i la tar-
da del dia 5.

Joan Pastor i Josep Romero 
Marsal, membres actius de la 
Secció de Geologia i Paleonto-
logia del Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada. Al llarg de 
l’activitat, d’una mitja hora de 
durada, es podran conèixer els 
detalls del moment del desco-
briment, de com es van desen-
volupar els treballs d’extracció 
dels trenta-sis ossos i per què 
aquest exemplar és un dels més 
importants de Catalunya.
A partir de les 11:30h arrencarà 
la visita guiada a les exposici-
ons permanents del Museu. A 

Cal Boyer, antiga fàbrica coto-
nera del segle XIX i seu central 
del Museu, el visitant hi podrà 
distingir tres àmbits: L’home i 
l’aigua, Univers de pell i L’ofici 
d’adober. L’home i l’aigua pre-
senta una visió general de les 
qualitats i l’ús de l’aigua. Aquí, 
la col·lecció d’estris i enginys 
hidràulics es reforça amb el 
Canal d’Experimentació, que 
ajuda al visitant a compren-
dre els mètodes de canalitza-
ció i d’aprofitament energètic 
i industrial de l’aigua. Univers 
de pell és una de les sales cen-

trades en la pell, i es dedica a 
explicar l’ús de la pell per la 
humanitat al llarg del temps a 
través d’una selecció acurada 
d’objectes confeccionats total 
o parcialment amb pell, que 
exemplifiquen les múltiples 
aplicacions i utilitats del cuir. 
L’altre espai dedicat a la pell, 
L’ofici d’adober, se centra en el 
treball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 
i màquines són els testimo-
nis dels inicis manufacturers 
i de la millora constant fins a 
la implantació industrial, que 

explica la vigència dels proces-
sos productius de les adoberies 
actuals i la configuració de tot el 
barri del Rec.
L’altre edifici del museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del segle 
XVIII. Es troba situada a pocs 
metres de Cal Boyer i al cos-
tat del rec, canal medieval que 
abastia les fàbriques de la zona. 
En aquest espai hi ha la posada 
en escena de l’ofici artesanal de 
l’adob de la pell grossa o bovi-
na, que transporta al visitant a la 
Igualada preindustrial.

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 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
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CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
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www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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E l passat divendres, dia 16 
de desembre, la Comis-
sió Organitzadora de la 

Cavalcada de Reis d’Igualada 
va presentar al saló d’actes de 
l’ajuntament el nou “Himne 
dels Reis d’Igualada”. Es trac-
ta d’una composició musical 
dedicada a Ses Majestats, els 3 
Reis d’Orient, que a partir d’ara 
i juntament amb l’himne del 
Patge Faruk formarà part de 
l’imaginari festiu nadalenc, i 
sobre tot dels actes que confor-
men la Festa de Reis Igualadina. 
La música d’aquest nou Himne 
dels Reis que duu per títol “5 de 
gener” ha estat composada per 
en Jordi Marcé. Per la seva part, 
la Nuska Corrià en fa fer l’adap-
tació del text a partir d’una idea 
original d’en Manel Marimon 
i de l’Assumpta Gumà. Durant 
la seva presentació, la Comissió 
de Reis va fer palès el seu con-
tinu treball per aportar coses 
innovadores a la festa, que a la 
vegada l’enriqueixin , i que con-
tribueixin a fomentar la seva 
promoció, i alhora la de la ciu-
tat.
Després dels agraïments i lliu-
rament d’obsequis als autors, es 
va poder escoltar en primícia la 
gravació de l’Himne de Reis que 
es va fer al teatre municipal de 
l’Ateneu, amb la col·laboració 
de l’orquestra Terres de Marca i 
de coral Xalest. 
Com a punt i final de l’acte, els 
assistents van poder escoltar la 
versió per a cobla de l’himne del 
Patge Faruk, feta per en David 
Riba i García, i també la seva 
versió tradicional.  

Es va presentar el 
nou “Himne dels 
Reis d’Igualada”

MÚSICA / ISIDRE PRAT 

E xtraordinari Concert 
de Nadal el que vàrem 
poder gaudir a càrrec 

del cor de noies Exaudio i el 
Cor d’Homes d’Igualada, amb-
dós preparats per Esteve Costa, 
l’Orquestra Terres de Marca, la 
soprano Ulrike Haller, el con-
tratenor Oriol Rosés, el tenor 
Carles Prat i el baix Néstor Pin-
dado, dirigits tots ells per Da-
niel Mestre en una producció 
de Contrapunt i amb el suport 
del departament de promo-
ció cultural de l’Ajuntament i 
la mateixa parròquia de Santa 
Maria.
Amb la basílica totalment ple-
na, varem poder assistir a la 
primera interpretació a Iguala-
da d’una part d’aquest oratori, 
puix no hi ha constància que 
s’hagués interpretat mai abans. 
La complexitat del conjunt, la 
dificultat de la partitura i altres 
factors fan que sigui una ocasió 
extraordinària que esperem po-
der tornar a gaudir l’any vinent 
si els organitzadors poden pro-
gramar de nou, com desitgen, 
la resta de cantates pel Nadal de 
2017.
L’execució de les tres cantates 
de factura monumental va ser 
consistent i equilibrada, grà-
cies a l’ofici de Daniel Mestre, 
que amb una bona majoria de 
músics i cantants d’Igualada, va 

aconseguir fer encaixar totes les 
peces del puzle per a un resultat 
que es recordarà a la ciutat, i que 
el públic va agrair amb una ova-
ció efusiva. Els aplaudiments 
del públic varen ser correspos-
tos amb la interpretació com a 
bis del tant conegut coral n.5 de 
la primera cantata, Wie soll ich 
dich empfangen... El comentari 
general en acabar per part de 
tothom era de satisfacció total 
pel resultat assolit.
Tot i que l’Oratori de Nadal 
(Weihnachtsoratorium) BWV 
248’ s’ordena per les festivitats 
i dates clau de l’octava de Na-
dal, des de la mateixa festa fins 
l’Epifania, es varen interpretar 
en ordre diferent al programa i 
a l’obra mateixa per a donar una 
dinàmica creixent al concert. 
En primer lloc la cantata I per 
al dia de Nadal, amb el conegut 
Jauchzet frohlocket, després la 
número IV per a la festa de la 
Circumcisió i que es clou amb 
el coral Jesus richte mein begin-
nen..., i finalment la cantata III 

per al dia tercer de l’octava de 
Nadal, dia de lloança Seit froh 
die weil, d’un caire joiós i ple.
Els tempos marcats pel director 
Daniel Mestre en una correcta 
mesura varen ajudar a vèncer 
l’excessiva ressonància del tem-
ple i fer que els textos del cor 
fossin clars i unificats. Els cors 
varen mostrar una bona dicció 
en la llengua original, dificultat 
que exigeix un treball intens i en 
el que el preparador dels cors, 
Esteve Costa, va tenir especial 
cura. 
Els solistes varen mostrar un 
conjunt compacte, sense grans 
desequilibris. Cal destacar un 
color rodó i brillant en la veu 
de la soprano, i una excel·lent 
dicció en els recitatius del te-
nor en el paper d’evangelista, 
com també una bona resolució 
de l’ària n.41 Ich will nur dir zu 
Ehren leben... per a tenor que 
presenta una cadència vocal 
d’elevada complexitat. El baix 
es va mostrar sòlid a nivell vo-
cal, amb una dicció germànica 

però poc precisa. El contratenor 
va mostrar una potència no-
table i una veu clara, potser en 
certs moments excessiva per a 
alguns passatges.
L’orquestra es va integrar a la 
perfecció en l’esperit i dificultat 
de l’obra, amb una bona afina-
ció i acord amb l’orgue positiu 
sempre sensible als canvis de 
temperatura, i que en aquesta 
ocasió es va mantenir al punt. 
També cal agrair l’esforç de 
l’orquestra i especialment dels 
metalls deixant espai sonor al 
cor en passatges on es difícil de 
regular el volum. Com a aspec-
te a treballar per l’orquestra, es 
feia notar una certa dificultat 
per a l’acompanyament dels 
recitatius, en tractar-se d’in-
terpretacions més lliures de les 
veus.
Com em deia algú fa uns dies, 
darrerament podríem dir que 
amb els concerts que s’han dut 
a terme en els darrers anys, ja 
des del cicle Ànima i ara tam-
bé en aquestes produccions 
recents, anem pujant de cate-
goria si es que en música hi ha 
divisions. No ens aventurarem 
a dir en quina categoria estem, 
però si que animem a tots els 
qui hi participen, en formen 
part o bé organitzen aquestes 
iniciatives, a que segueixin pro-
posant-se reptes per enriquir la 
nostra vida musical i cultural. 
Felicitats a tots!

L’Oratori de Nadal de Bach ressonà 
a la basílica de Santa Maria

MÚSICA / LA VEU 

A quest divendres, 23 de 
desembre, la plaça de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada ha acollit la tradicional 
Cantada de Nadales, amb la 
participació de disset corals 
de la ciutat, que han interpre-
tat peces com Les dotze van 
tocant, El noi de la mare, Fum, 

fum, fum o Santa nit, entre 
altres. La direcció ha anat a 
càrrec de Josep Bernadí, de 
l’Agrupació Coral La Llàntia, 
entitat que enguany celebra els 
seus 140 anys, i els ha acompa-
nyat Mònica Carvajal al teclat. 
L’activitat ha estat coordinada 
pel departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament.

Corals igualadines omplen 
de melodies nadalenques 
la Plaça de l’Ajuntament

Cantada de nadales a la p. de l’Ajuntament. / JOAN GUASCH

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

La història de l’Anoia des de la Cartografia, 
de Marta Bartrolí i Isidre  Surroca

E l recinte del Teatre Jardí de la Pobla de Clara-
munt va servir d’oportú escenari, el passat 
dissabte 24, amb un previ reconeixement de 

l’alcalde, el senyor Santi Broch, per a acollir una nova 
edició del llibre “Cartografia Històrica de l’Anoia”, 
dels  poblatans Marta Bartrolí i Romeu i Isidre Sur-
roca i Llucià, publicat per l’Ajuntament de La Pobla 
de Claramunt; una obra que ens convida a un ex-
haustiu recorregut mitjançant un recull de plànols 
i mapes, a més d’un excepcional document fílmic (a 
mode de muntatge audiovisual) sobre la història de 
la nostra comarca. 
De fet es tracta d’un veritable treball de recerca que 
va veure un primer punt de partida, en una mag-
nifica exposició de fa més de deu anys, que va ser 
una mostra presentada –primer- a Igualada i altres 
poblacions; i, definitivament, exhibida de manera 
permanent en una de les dependències de El Castell 
de Claramunt. Tanmateix, per a aquesta segona edi-
ció, la incorporació d’uns nous mapes contribueix 
a completar la història de la comarca en base a un 
notable material cartogràfic, amb documents que 
van des del segle XVII fins al moment del projecte 
d’expansió d’Igualada, a tombants del XIX, tot re-
visant els plànols de l’estàtua de Neptú de la Plaça 
del Rei, de l’antiga Fortificació de la muntanya del Pi 
(de Santa Margarida de Montbui), un vell mapa de 
carreteres (de l’any 1865) i també un mapa de la ins-
tal·lació d’uns campaments de l’exèrcit, al poble de 
Els Prats de Rei, amb motiu de la batalla del mateix 
nom, ocorreguda en temps de la Guerra de Succes-
sió.
En aquest sentit, d’una realització que va veure els 
seus orígens gairebé atzarosament fa temps, la Mar-
ta apunta que va ser des del moment en què l’Isi-
dre  acabava de descobrir un mapa militar de l’any 
1813, l’anomenat “Croquis de Igualada y sus imme-
diaciones”, on s’endevinava el camí del Castell de 
Claramunt des del vessant de ponent, quan tots dos 
van fer-se seu el compromís de donar continuïtat i 
cercar més informació sobre aquelles primeres da-
des tan significades. Emperò, sorprenentment, part 
d’aquells documents es trobaven secretament a les 

pròpies dependèn-
cies de l’Ajunta-
ment de La Pobla 
de Claramunt. El 
cas és que acaba-
ven de descobrir 
una esplèndida 
descripció del mu-
nicipi que, al costat 
de més i detalla-
des fonts sobre els 
promptuaris de les 
parcel·lacions del 
territori i els res-
pectius tributants, 
havia de permetre 
un viable retroba-
ment de cada famí-
lia amb els seus an-
tecessors. Seguidament, doncs, una incansable tasca 
de recerca i recapitulació de fons documentats ha-
via d’afavorir l’elaboració d’una següent edició, no 
sense recórrer a la revisió i contrastació de les dades 
amb totes les famílies possibles; d’una de les quals -la 
família Aguilera, propietària del Tio Nel·lo- se’n va 
obtenir aquella cinta cinematogràfica de 8mm que 
atès el seu contingut va resultar ser una extraordinà-
ria memòria de La Pobla dels dies de la postguerra 
a més de diverses seqüències dels terrenys del Tio 
Nel·lo, amb l’exclusivitat d’estar segellada als estudis 
Pérez de Rozas de Barcelona. Arran de l’existència 
d’aquest  document fílmic es va estimar convenient 
la idea d’associar-lo amb el projecte d’edició del lli-
bre, tot fusionant l’evolució de la cartografia amb els 
processos de canvis viscuts a la mateixa població i 
territori. 
I amb una ferma i entusiasta voluntat de comunicar 
i compartir, en paraules de la Marta, aquest treball, al 
costat del seu amic Isidre, parteix d’un únic propòsit: 
el rescat i la recuperació de la història local i la pre-
sentació publica d’un atresorat valor testimonial que 
no pot romandre més anys silenciat, especialment 
perquè aquests documents ens pertanyen a tots i es-

criuen les pagines de la història d’un municipi com 
La Pobla i, en definitiva, de Casa Nostra. I, al capda-
vall, a més de reconèixer la vàlua pública d’aquesta 
obra, queda palesa la necessitat de no cessar en les 
recerques, bo i donant suport –des de l’aposta del  
Premi Gumersind Bisbal- a iniciatives de signe cul-
tural i històric d’aquesta categoria. 

POESIA / LA VEU 

E l poeta igualadí Lleo-
nard del Rio Campmajó 
ha guanyat la «Venus de 

Badalona» corresponent al pri-
mer premi de poesia del X Cer-
tamen Literari Aniversari, con-
vocat per l’Associació Badalona 
Poètica i celebrat el proppassat 
divendres 16 de desembre al 
Museu de Badalona.  
El jurat qualificador ha estat 
format pels professors Coloma 
Lleal Galceran, Joan Soler Ami-
gó, Miquel Creixell Tramuns. 

Actuà de secretari Joan Seus 
Cartó,  president de l’entitat 
convocant. El treball guanyador 
porta el títol d’«Amor secret» i 
fou presentat amb el pseudò-
nim de «Rosa de Jericó».
Del Rio que no pogué assistir 
a la convocatòria per trobar-se 
de viatge ha comentat que li fa 
«molta il·lusió aquest nou guar-
dó per la notable participació 
que ha merescut el Certamen, 
però especialment per la quali-
tat del jurat qualificador». 

Segon Premi a Lleida

Aquell mateix divendres 16, en 
Lleonard del Rio també havia 
de ser present a la sala d’actes 
del Centre Cívic de Democràcia 
de Lleida per recollir el segon 
premi del 19è. Concurs Lite-
rari Premi La Veu de narració 
lliure i poesia, organitzat per 
l’Associació Coordinadora de 
Jubilats i Pensionistes de Lleida 
i comarques. Tampoc no hi po-
gué assistir pel mateix motiu. El 
treball premiat, es va presentar 
amb el pseudònim de «Fred, 
castanyes i moniatos» i porta 
per títol «Elegia de novembre».

El balanç de premis de 2016
El poeta Lleonard del Rio ha 
aconseguit aquest any 2016 que 
ja s’acaba, un resultat ben fala-
guer. El podem resumir en qua-
tre primers premis, dos segons i 
un tercer, als que s’hi han d’afe-
gir la Flor Natural, l’Englantina 
i la Viola dels Jocs Florals d’Al-
moster —que li suposaren el tí-
tol de «mestre en gai saber»—, 
el premi d’honor Manuel Tosca 
de Viladecans, el Maria Cardo-
na de Calella i la Venus de Ba-
dalona.

El poeta Lleonard del Rio primer premi 
i “Venus de Badalona”
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El Carrer del Born (1a Part)

Un espardenyer artesà

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Descobreix Igualada i més

L a paraula born troba els seus orígens en el 
recinte on se celebraven els jocs d’armes 
de tornejos i enfrontes justes entre cava-

llers a l’Edat Mitjana, que es complimentaven de 
tant en tant a partir del segle XI. Efectivament, 
a molts pobles i ciutats dels Països Catalans és 
habitual de trobar-hi una plaça o bé espai obert 
cap als afores dels vells nuclis primitius; com és 
el cas de la nostra ciutat, en aquell temps en què 
amb prou feines era una vila. Amb el pas dels 
anys, aquesta competició cavalleresca va passar a 
practicar-se en uns altres recintes expressament 

E n Sebastià Graells Sendra, fou 
un espardenyer, del carrer de 
l’Argent. A la seva botiga l’ha-

víem vist fent, a mans, diferents mo-
dels d’espardenyes, amb molta traça, 
ajudat per la seva esposa que era la 
que cosia les vetes i empenyes.
Però, també va estar molt implicat en 
la vida ciutadana i del carrer. Varis 
anys fou “cònsol” de les festes del bar-
ri. Sabem que havia estat ballador de 
“la Patera”. Ens havia explicat algun 
detall coreogràfic i recordava algun 
parlament de dita comparsa típica 
d’Igualada. Durant molts anys for-

mà part de la junta de Beneficència 
Igualadina, la qual, com veiem  en la 
fotografia (arxiu J.F.G., Vilanova del  
Camí), li va retre un merescut home-
natge, per la seva tasca assistencial 
en aquella entitat, la qual tenia cura 
d’ajudar a les persones econòmica-
ment dèbils i necessitades, que eren 
ateses en un menjador, que tenia un 
suport municipal i de socis volunta-
ris. 
Fou l’avi dels germans Francesc i Jaume 
Fàbregas, que no continuaren pas l’ofi-
ci, dedicant-se a ser gestors administra-
tius i a jugar a hoquei sobre patins.  
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preparats per a espectacles destinats a un gran pú-
blic, a la manera dels circs o les places de braus.

L’existència d’un born a Igualada és, doncs, mil·le-
nària. I el naixement del carrer que va prendre’n 
el seu nom data dels dies en què varen ser cons-
truïdes les terceres muralles de la vila. El carrer va 
ser, en conseqüència, un dels primers carrers de la 
ciutat, obert a l’entorn de l’Església de Santa Maria 
i la Plaça del Bruc, de la façana externa i absis de 
la Capella del Sant Crist, entre els límits del Carrer 
Nou i l’antiga Plaça de la Constitució (actual Plaça 

de l’Ajuntament). Es tractava d’un car-
rer molt més llarg del què es ara, ja que 
la Plaça de l’Ajuntament que avui conei-
xem, abans, era molt més reduïda, atès 
l’illa de cases que n’ocupava una bona 
secció. La remodelació urbanística de la 
primera dècada del segle XX va donar 
vida a un carrer del Born molt semblant 
en la seva fesomia al que avui trepitgem, 
una via -si se li pot dir- especialment co-
mercial.

El fet de tractar-se d’un carrer emplaçat 
al bell mig del casc antic de la ciutat, i 
la seva estreta relació amb l’Església i els 
òrgans del govern municipal, tal vegada 
va ser la causa que no tardés a consoli-
dar-se com a un carrer d’un cert prestigi, 
en el qual famílies igualadines de renom 
van concedir-li una vitalitat prou acusa-
da. Així, a la banda esquerra de l’Ajun-
tament, una moderada successió d’edifi-
cis d’una estètica més o menys singular 
va acollir a partir del segle XIX, en la 
seva planta baixa, alguns establiments 
comercials d’una genuïna categoria. 
Frontalment a aquestes botigues, i amb 
el campanar de Santa Maria al fons i el 
petit jardinet de la Capella, s’imposen 
un novíssim i modern cos de l’edifici de 
l’Ajuntament, aixecat després d’un recent 
enderroc de cases; i la secció arquitectò-
nica més clàssica del mateix Ajuntament, 
una obra del segle XIX. 

De retruc, històricament han caminat en 
paral·lel la rellevància d’aquest carrer i 
dels seus establiments amb la identitat 
d’alguns personatges que al llarg dels 
anys hi van viure; unes celebritats que 
-per la notorietat de les seves obres- me-
reixen un capítol a part.  

Perspectiva del carrer des de la Plaça de l’AjuntamentPerspectiva del carrer des de la Plaça del Pilar



DIUMENGE 1

PATGE FARUK
Igualada 
Recepció del Patge Faruk de les cartes 
dels nens i les nenes destinades als tres 
Reis d’Orient
Diumenge a partir de 2/4 d’11 del matí 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Gran concert d’any nou amb valsos i 
polques amb l’Orquestra Terres de Mar-
ca. Una combinació de balls de saló i un 
concert de valsos i polques de la família 
Strauss
Diumenge a les 7 de la tarda i a les 9 del 
vespre al Teatre Municipal l’Ateneu.

PASTORETS INFANTILS
Calaf 
130 petits actors d’Igualada i  comar-

ca escenifiquen els Pastorets de Josep M. 
Folch i Torres
Diumenge a les 7 de la tarda a la sala Folc 
i Torres del Casal.

MÚSICA
Piera 
Feliç 2017! Per a donar la benvinguda al 
2017 amb una festa que ofereix diversió, 
servei de bar i zona especial de combinats 
i còctels. Espectacles, confeti, música i una 
pluja de regals.
Diumenge a partir de 2/4 d’1 de la mati-
nada a l anau de Cal Sanahuja.

DILLUNS 2

CINEFORUM JOVE
Igualada 
Projecció de la pel·lícula “Covardes” diri-
gida per José Corbacho i Juan Cruz que 
retrata la problemàtica de l’assetjament 
escolar. En col·laboració amb el projecte 

MARTA (Mirar Analitzar Respectar Tre-
ballar Aprendre).
Dilluns a les 6 de la tarda a la Bilioteca 
Central.

MÚSICA
Masquefa 
Festa post-Cap d’any. Concert i Dj amb 
Dario Mohi i Rillo Callahan.
Dilluns a les 10 del vespre a la sala l’Aglà 
de l’Alzinar.

DIMARTS 3

MÚSICA
Igualada 
 Concert d’orgue de Joan Paradell i Solé
L’organista titular de la Capella Musical 
Pontifícia Sixtina del Vaticà, oferirà com-
posicions de Bach, Torres, Guilmant i An-
driessen.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Basílica de 

Santa Maria.

DIJOUS 5

FESTA DELS REIS
Igualada 
Arribada de la Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient. Acompanyament de les 
bandes: Banda de Música d’Igualada i la 
Unió Filharmònica d’Amposta
Dimarts a partir de 2/4 de 6 de la tarda 
des de davant de l’hospital vell.

CAVALCADA DE REIS
Piera 
Els Reis d’Orient arriben per la carretera 
dels Hostalets i recorren els carrers cen-
trals de la vila. Missatge dels Tres Reis 
d’Orient des del balcó de l’ajuntament i 
adoració al
Nen Jesús 
Dimarts a partir de 2/4 de 7 de la tarda 
pels carrers de la vila.
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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 exemplar de 
sireni trobat pel CECI en una exca-
vació paleontològica.
Del 17 de novembre al 26 de març 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
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

AGENDA

EXPOSICIONS / LA VEU 

L’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps d’Iguala-
da exposa a la sala l’Em-

premta de Gràfiques Vilanova 
una mostra dels treballs guar-
donats amb el Premi Nacional 
d’Artesania Prestigia 2016, que 
atorga la Generalitat de Catalu-
nya. Aquests projectes han estat 
realitzats per l’alumnat del cicle 

formatiu d’Artesania de Com-
plements de Cuir en col·labora-
ció amb professionals en actiu 
o empreses com Bibian Blue, 
Míriam Ponsa, Escorpion, Xavi 
Grados o l’Art de la llum entre 
d’altres.
L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps és l’única escola de 
Catalunya que imparteix cicles 
formatius reglats, amb titulació 
oficial del departament d’en-

senyament, en disseny en pell, 
concretament el cicle formatiu 
de grau mitjà d’Artesania en 
Cuir.
L’exposició es va inaugurar el 
passat dijous dia 22 de desem-
bre a la sala l’Empremta de Grà-
fiques Vilanova (C/ Santa Ma-
ria, 12) i es podrà visitar fins el 
dia 15 de gener de 2017.
L’Empremta de Gràfiques Vila-
nova

La sala l’Empremta, inaugurada 
l’any 2013, pertany a l’empresa 
Gràfiques Vilanova encapçala-
da per Àngel Acevedo, qui ce-
deix desinteressadament l’espai 
a la ciutat per tal que s’hi pu-
guin realitzar activitats i exposi-
cions divulgatives relacionades 
amb el món de les arts gràfiques 
i vinculades a la vida cultural i 
associativa de la ciutat.

La Gaspar Camps exposa a l’Empremta els treballs guardonats 
amb el Premi Nacional d’Artesania Prestigia
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Cantar i ballar
A Igualada  •  ¡Canta!

RAMON ROBERT /  

E l cinema d’animació està vivint 
una època daurada. Compa-
nyies productores com Disney, 

Pixar o Blue Sky semblen aferrades a 
una cursa en la que per igual s’imposa 
la qualitat dels productes com l’encert 
comercial. Una productora amb mol-
ta empenta i bons resultats artístics és 
Illumination Entertainment. Fundada 
fa nou anys, ja compta amb títols tant 
reconeguts com Gru, mi villano favori-
to (2010) o Minions (2015). Ara s’en-
trena la nova pel.lícula de la compa-
nyia, ¡Canta!, que pel que sembla pot 
recaptar molts diners arreu el món.
Realitzada per Garth Jennings, es trac-

ta d’una comèdia musical en la que hi 
abunda el bon humor i les cançons. 
N’és protagonista Buster Moon, un 
elegant coala que regenta un teatre 
que va conèixer temps millors. Molt 
optimista i una mica barrut, Buster 
estima el seu teatre amb passió i és 
capaç de qualsevol cosa per salvar-lo. 
Sap que el somni de la seva vida està 
a punt de desaparèixer, i només té una 
oportunitat per mantenir-lo: organit-
zar un concurs de cant i aconseguir 
que sigui un gran èxit. Entre els molts 
candidats apareixeran una porqueta 
mestressa de casa i un altre porc molt 
animós, un porc espí rocker, un goril-
la bondadós, un ratolí presumit i una 
elefant molt tímida.

Una veu desafinada
A Tous  •  Florence Foster Jenkins

RAMON ROBERT /  

D e totes les actrius nord-ameri-
canes de la seva generació, 
Meryl Streep és la més sol-

licitada, millor pagada, aplaudida i 
premiada. Excel·lent actriu dramàtica 
i magnífica comediant, a la Streep no 
li fa por cap paper, fins i tot quan el 
personatge a interpretar pugui ser or-
dinari o ridícul. És el cas de la Florence 
Foster Jenkins, el personatge que dóna 
títol a la nova pel·lícula protagonitzada 
per Meryl Streep. Un personatge real, 
que va viure a la Nova York de prin-
cipis de segle XX. Excèntrica i apassi-

onada de l’òpera, Florence va heretar 
la fortuna del seu pare, i així va poder 
complir el seu somni d’estudiar per ser 
soprano. Però hi va haver un greu pro-
blema: Florence no tenia veu suficient 
ni tenia cap talent musical. Però la gent 
anava a les seves recitals per compro-
var si de veritat era tan mala cantant 
com deien els crítics i els entesos.

     Molt ben interpretada per Meryl 
Streep i Hugh Grant, Florence Foster 
Jenkins és una pel·lícula de caire bio-
gràfic en el que la comèdia s’equilibra 
amb el drama. Ha estat realitzada per 
Stephen Frears, un dels més reputats 
cineastes britànics.

Ciència-ficció i 
romantiscisme
A Montbui  •  Passengers

RAMON ROBERT /  

S
’estrena Passengers, pel·lícula 
en la que el realitzador Mor-
ten Tyldum (The Imitation 
Game,  Headhunters) ha vol-

gut inserir un relat de caire dramàtic 
i romàntic dins de l’àmbit de cièn-
cia-ficció còsmica.
En un futur no molt llunyà, la huma-
nitat s’ha vist obligada a sortir a la 
recerca de nous planetes que colonit-
zar. Aquesta travessia suposa un llarg 
recorregut per l’espai, fent impossible 
viatjar despert, ja que la seva durada 
és de 120 anys. Els passatgers són tras-
lladats en un estat de son induït dins 

d’una nau espacial. Els problemes 
comencen quan, a causa d’una ava-
ria, un passatger desperta de la seva 
hibernació 90 anys abans d’arribar 
al seu destí. Desesperat, Jim Preston 
(Chris Pratt), comença a adonar-se 
de la perspectiva d’envellir i morir 
absolutament sol. Llavors decideix 
que és millor tenir companyia. Així, 
desperta a una noia que dorm al seu 
costat. Aquesta és Aurora Lane (Jen-
nifer Lawrence), una escriptora que té 
com a objectiu viatjar per l’espai per 
després publicar l’experiència en un 
diari. Junts hauran d’enfrontar-se a 
la idea d’haver de passar la resta de la 
seva vida sols l’un amb l’altre.
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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. 

¡CANTA!
Estats Units. Animació musical. De Garth Jennings. 
Buster Moon és un elegant coala que regenta un teatre que 
va conèixer temps millors. És optimista, barrut i estima el 
seu teatre amb passió. Per salvar el seu teatre organitza un 
concurs de cant. Entre els molts candidats apareixeran una 
porqueta mestressa de casa i un altre porc molt animós, un 
porc espí rocker, un goril·la bondadós, un ratolí presumit i 
una elefanta molt tímida. .

LA PASION DE AUGUSTINE
Canada. Drama. De Léa Pol. Amb Céline Bonnier, Valérie 
Blais i Anne-Élisabeth Bossé.. 
A la dècada dels 60, al Quebec, la Mare Augustine dirigeix 
amb èxit un petit convent. Apassionada i persistent, utilitza 
el seu talent musical per ensenyar als seus alumnes. Quan la 
seva neboda Alice li és confiada, Augustine es troba davant 
d’una jove que és un prodigi del piano i que li recorda un 
passat que creia haver deixat de banda per sempre. 

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. .

PASSENGERS
Estats Units. Ciència-ficció. De Morten Tyldum. Amb Jen-
nifer Lawrence, Chris Pratt. 
En un futur no molt llunyà, la humanitat s’ha vist obligada 
a sortir a la recerca de nous planetes que colonitzar. Aquesta 
travessia suposa un llarg recorregut per l’espai, fent impos-
sible viatjar despert, ja que la seva durada és de 120 anys. 
Després de moltes negociacions, els alts comandaments de 
la Terra decideixen enviar a un grup de 5.000 passatgers a 
una colònia llunyana, que es traslladaran en un estat de son 
induït dins d’una nau espacial.

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

CANTA 
Dv: 11:00/16:15/18:20/20:25/22:30
Ds: 11:00/16:15/18:20
Dg.: 16:15/18:20/20:25/22:30
Dll a Dj.: 
11:00/16:15/18:20/20:25/22:30

Casal/Sant Martí de Tous

1/ PASSENGERS (7A)
Dv, Dll. Dm: 16:15/18:45/21:15
Ds: 16:15/18:45
Dg: 18:45/21:15
 
2/ ASSASSIN’S CREED 3D (12) 
Dv Dll Dm: 17:30
2/ ASSASSIN’S CREED (12) 
Dv Dll Dm: 20:00/22:35
Ds: 17:30
Dg: 17:30/20:00/22:35

3/ ANIMALES FANTASTICOS (7A)
Dv Ds Dll Dm: 15:50
3/ ROGUE ONE: STAR WARS còpia 
(7A)
Dv a Dm: 18:30/21:10
Ds.: 18:30

4/ CANTA copia (TP)
Dv Dg Dll Dm: 17:00/19:15 
4/ HASTA EL ULTIMO HOMBRE 
(12A)
Dv. Dg Dll Dm: 21:30

5/ CANTA (TP)
Dv Dll i Dm: 15:45/18:00/20:15
Ds: 15:45/18:00
Dg: 18:00/20:15 
5/ FIESTA DE EMPRESA (TP)
Dv i Dg: 22:30
5/ ALIADOS (TP)
Dll i Dm: 22:30

6/ PASSENGERS (còpia) (7A)
Dv Dll i Dm: 17:10/19:45/22:20
Ds: 17:10
Dg.: 17:10/19:45/22:30

7/ VAIANA (TP) 
Dv Ds Dll i Dm: 16:00/18:25
Dg.:18:25
7/ VILLAVICIOSA DE AL LADO 
(16A)
Dv Ds Dll i Dm: 20:50/22:50

8/ ROGUE ONE: STAR WARS (7A)
Dv Dll i Dm: 16:40/19:25/22:10
Ds.: 16:40
Dg.: 19.25/22:10

Yelmo Cines /Abrera 3D

SALA AUDITORI

PASSENGERS
Dv: 18:15/20.40
Dg: 18:15/20:40
Dm.: 18:40
MONSTERS TRUCKS
Dc: 18:30

SALA PETITA

PIXIE POST
Dv: 18:30
Dg.: 18:30
Dm.: 18:30
LA PASION DE AGUSTINE
Dv i Dg: 20:30
PASSENGERS
Dc: 18:40

Montàgora Cinemes /
Santa Margarida de Montbui 

CASAL
MASCOTAS en català (apta)  
Diumenge: 16:30 
LA ESTACION DE LAS MUJERES 
(7 anys)
Diumenge: 18:00
FLORENCE FOSTER JENKINS 
(amb Meryl Streep) (7 anys)  
Diumenge: 19:50

A.M. ANOIA  
C/. ALEMANYA 2     ·   IGUALADA   ·   93 803 93 00  ·  www.amanoia.com
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L ’ofici litúrgic de la nit 
de Nadal de 1223, que 
sant Francesc d’Assís 

volgué celebrar, de manera tan 
particular, a la població italia-
na de Greccio, marca els inicis 
del pessebrisme.
Sant Francesc, fortament im-
pressionat pel misteri de la 
humanització de Déu —so-
bretot a partir del viatge que 
l’any 1220 realitzà a Terra San-
ta—, volgué donar vida i ex-
pressió plàstica al fet històric 
de més transcendència —la 
nativitat de Crist— que ha do-
nat origen als calendaris i que 
és, alhora, un fet fondament 
emotiu i ple de tendresa.
En efecte, la vigília del Nadal 

de 1223 Francesc d’Assís féu 
preparar en una balma de la 
població italiana de Greccio 
una menjadora (presepio) 
amb palla i fenc per jaç i amb 
un bou i una mula de debò 
per tal de recrear el clima espi-
ritual de la nit de Nadal i així 
reviure més profundament el 
missatge i la significació espi-
ritual del misteri nadalenc.
D’aquest fet commemoratiu 
viscut a Greccio en nasqué, 
posteriorment, l’art pessebrís-
tic, ideat per a promoure la 
devoció popular des d’una in-
terpretació plàstica del misteri 
del naixement de Crist que, 
a través del pessebre casolà, 
s’inserí en la vida familiar i 

quotidiana.
A propòsit de la importància 
del pessebrisme i sobre la ma-
nera de construir pessebres 
populars a la caputxina, ja en 
el llunyà 1947, durant la re-
pressió cultural que sofria
Catalunya, el P. Basili de Rubí 
(†1986), tenaç lluitador per 
les llibertats i per la cultura del 
nostre poble, s’atreví a publi-
car en llengua catalana el lli-
bre titulat Art pessebrístic, on 
tractà de la construcció i del 
paisatge dels pessebres.
El pare Basili sostenia, seguint 
la tradició franciscano-caput-
xina, que els pessebres no 
havien de ser ni historicistes 
ni arqueològics, sinó de faisó 

Sant Francesc d’Assís i el pessebre popular

popular; decorats amb el pai-
satge quotidià de les nostres 
comarques, amb ramats i pas-
tors de les nostres contrades 
catalanes amb samarra i cofats 
amb barretina; uns pessebres 
guarnits amb rabasses, suro, 
grèvol, molsa, galzeran i roc 
pinyolenc, amb la tradicional 
figureta de «la dona que renta 
i la vella que fila»; amb la pre-
sència del típic capellà amb 
paraigua que surt de la «missa 
del gall»; amb el caçador i la 
masovera; amb els reis mun-
tats no pas dalt d’enormes 
dromedaris i camells, sinó da-
munt d’una modesta mulassa
o bé d’una euga pairal.
En la tradició pessebrística dels 

frares caputxins s’ha defensat 
sempre que el nostre pessebre 
—una de les més reeixides ex-
pressions de l’art efímer— ha 
de ser popular i català i no pas 
«orientalitzat», sinó fet amb 
paisatges existencials, amb re-
talls de la vida quotidiana de 
les nostres comarques pairals; 
això sí, il·luminats pel naixe-
ment de Jesús, aquell que és la 
Llum del món i el Salvador de 
les nostres vides.
Sant i joiós Nadal, amb la Pau 
i el Bé del portal de Betlem!

Fra Valentí Serra 
de Manresa, caputxí

Desembre/Gener
30: Mansuet; Rainer; Anísia; Fèlix I, papa.

31: Silvestre I, papa; Coloma; Melània la Jove; Sabinià 
1: Maria, Mare de Déu; Manuel; Mare de Déu de Begoña.

2: Basili el Gran; Gregori Nacianzè  
3: Anter, papa; Genoveva; Fulgenci; Daniel; Atanasi 

4: Rigobert; Odiló; Isabel-Anna Seton 
5: Telèsfor, papa; Simeó Estilita; Emiliana 

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

Igualada, desembre de 2016

Victòria Oliva Xaus
Vídua de Joan Martí Figueras

Morí cristianament el dia 18 de desembre a 
l’edat de 88 anys. 

Els teus familiars i amics et tindrem sempre 
present en el nostre record i estima.

ESGLÉSIA / LA VEU 

L ’esperança, la fe en la 
promesa de Déu més 
enllà de tota raó hu-

mana i de tot enteniment, 
aquesta és l’actitud que ha de 
guiar la nostra vida, segons ha 
assenyalat el papa Francesc 
durant l’audiència general del 
dimecres, celebrada a l’Aula 
Pau VI.
El Papa va fer referència a la 
promesa feta per Déu a Abra-
ham, que li promet un fill, una 
cosa que semblava inversem-
blant perquè Abraham ja era 
ancià i la seva dona estèril. 
No obstant això, es fia de la 
paraula de Déu i confia en la 
seva promesa.
“Aquesta és la capacitat d’anar 
més enllà de la raó humana, 
de la saviesa i de la prudència 
del món, més enllà del que 
normalment es considera pro-
pi del sentit comú, per creure 
en l’impossible”, va explicar el 
Sant Pare en la seva catequesi.
El Papa va assenyalar que 
“l’esperança obre nous horit-
zons, permet somiar en allò 
que és inimaginable. L’espe-
rança ens fa entrar en la foscor 

d’un futur incert per caminar 
a la llum”.
“Però és un camí difícil –va 
advertir–, i arriba el moment, 
també per a Abraham, de la 
crisi del desconsol. Ha confiat 
en Déu, va marxar de la seva 
terra, va arribar al país que el 
Senyor li havia indicat, passa-
va el temps i el fill no arribava. 
El ventre de Sara romania tan-
cat en la seva esterilitat”.
Llavors sorgeix al cor d’Abra-
ham “la foscor de la desil·lu-
sió, el desànim per la dificul-
tat de seguir esperant alguna 
cosa impossible. El Patriarca 
ja té una edat molt avançada, 
sembla que ja no hi ha temps 
per tenir un fill i que serà un 
servent, un subaltern, el que 
ho hereti tot”.
El Pontífex va recordar el ne-
guit del Patriarca: “Abraham 
se sent sol, és vell i està cansat. 
La mort plana sobre ell. Com 
continuar fiant-se?”.
“Malgrat tot, aquest lamen-
tar seu és una forma de fe”, 
va raonar el Bisbe de Roma. 
“Abraham segueix creient en 
Déu i confia que qualsevol 
cosa pugui succeir. Altrament, 

per què continuar consultant 
al Senyor, queixant-se a Ell, 
cridant-li a complir les seves 
promeses? La fe no és només 
el silenci que tot ho accepta 
sense contestar, l’esperança 
no és la certesa que et lliura 
del dubte i de la perplexitat. La 
fe també és lluitar amb Déu, 
mostrar-li la nostra amargor, 
sense dissimular. I l’esperança 
també és no tenir por de veure 
la realitat tal com és i acceptar 
les contradiccions”.
Abraham, per tant, “en la fe 
es torna a Déu perquè l’aju-
di a continuar a esperar. I el 
Senyor respon insistint en la 
seva promesa desgavellada: no 
serà un servent l’hereu, sinó 
un fill propi, nascut d’Abra-
ham, engendrat per ell. No ha 
canviat per part de Déu”.
El papa Francesc ha subratllat 
que “per creure cal aprendre 
a mirar amb els ulls de la fe. 
Abraham s’ha de convertir en 
signe de fidelitat de Déu”.
“Aquesta és la fe, aquest és el 
camí de l’esperança que cada 
un de nosaltres hem de recór-
rer”, va concloure el seu ense-
nyament el papa Francesc.

El papa Francesc crida els cristians 
a confiar en Déu més enllà de la raó 
humana



              

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 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 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

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

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Re�exologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 30: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 31: SECANELL
Òdena, 84

Dia 1: BAUSILI/MISE-
RACHS
Dia 2:  BAUSILI

Born, 23
Dia 3: CASAS V

Soledat, 119
Dia 4: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26
Dia 5: FÀTIMA

Av. Pietat, 25
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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

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
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

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis 
participar i omple les dades personals per a que 

puguem contactar amb tu! Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Teatre de l’Aurora Bicicleta

Entrades Música de Butxaca

Escalada

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 

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)

Val de xapa i pintura

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

Manel Lobato Humanes
Joana Oliva

Gregori Romero Berloso
Cecilia Bru Sendra

Esther Amat Fortuny

Manel Altes Vaques

Joan Bernadas BertranMª Gloria Sarvall Bernadet

Àgata Brunet MuñozMontse Pares

Ismael Miguel

Vicenç Corbella Savall

Abril DomenechJoan Vilanova Barbera

Mª Teresa Vilarrubias

María Parra Caelles
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“Si els igualadins sentim els 
Tres Tombs i els volem mante-
nir, els mantindrem sempre”

Sóc igualadí de família de lleters i curtidors. Estic casat amb la Clementa Càno-
vas i tenim dos fills: Miquel i Lluís. Tota la meva vida professional ha estat la im-
premta. Sempre he tingut afecció als cavalls. Des del 1968 fins al 1980 vaig tenir 
cavall i ara en tenen els meus fills. Vaig entrar a la Junta del Gremi quan en va 

sortir el meu pare però després ho vaig deixar. Vaig tornar-hi l’any 2000 i el 2006 
em varen fer president, fins ara que per motius de salut he dimitit. 

E 
aquests deu anys de president ha pogut fer tot el que volia?

M’han quedat moltíssimes coses per fer. Algunes perquè 
no hi ha capacitat econòmica i altres perquè són molt 
difícils d’assolir perquè no tenim cavalls. A l’Anoia hi ha 

poques hípiques i les que hi ha tenen cavalls de munta però cap per 
enganxar.

N’ha fet moltes i molt difícils, com per exemple datar la Bandera.

Més enllà dels costos econòmics, ha estat una tasca difícil que no 
podíem fer per nosaltres mateixos. No hi havia documents oficials 
que asseguressin que el Gremi va ser fundat el 1822. Per provar-ho 
vàrem fer datar la bandera i, efectivament, segons el departament 
d’investigació del Museu Tèxtil de Terrassa és una tela de l’any 1822.

Per què el Gremi ha dipositat la seva Bandera a l’Ajuntament 
d’Igualada? 

L’ajuntament ens va donar suport per tirar endavant el projecte de 
restauració. D’altra banda la bandera no pot estar guardada en un 
armari, ha d’estar en un lloc adient. Ara està en un compartiment 
estanc amb aire controlat.

Està documentat que durant la Guerra Civil es fessin els Tres 
Tombs a Igualada?

El que es va fer els anys de guerra va ser la benedicció dels animals. 
Mossèn Amadeu Amenós passava pel mercat dient als hortolans a 
quin mas -normalment a l’Horta Vella de Cal Boneto- estaria el dia 

de Sant Antoni i que des de dins estant, beneiria tots els animals 
que passessin per davant. Fins i tot algun dels dirigents polítics 
més radicals, passava a beneir el seu animal. 

Heu recuperat el costum de presentar cada any un carruatge 
nou.

Inicialment el Gremi de Traginers era l’associació d’hortolans 
i pagesos que s’agremiava per a aconseguir millores en preus i 
serveis. En aquell moment hi havia tres fabricants de carros a 
Igualada, que es varen mantenir durant dècades. Quan va plegar 
el taller Tasias ja no va quedar ningú que en fabriqués o reparés. 
El Gremi va comprar alguns carros i cada any, i amb ajut d’em-
preses, mirem de restaurar-ne un i presentar-lo als Tres Tombs. 
Aquest any li ha tocat el torn al carro de trabuc.

La ciutat està il·lusionada amb el dos-cents aniversari. Serà 
dur arribar-hi?

La nova junta, amb la aportació de gent jove hi posa molta il·lu-
sió. Els sis joves -tres nois i tres noies- que han entrat tenen el 
sentiment d’amor al Gremi i volen fer les coses ben fetes. Amb 
l’aportació dels grans, que som al darrere, penso sincerament 
que s’hi arribarà bé. Si els igualadins sentim els Tres Tombs i els 
volem mantenir, els mantindrem sempre.

Com es fa per portar a Igualada tants carruatges pels Tres 
Tombs?.

Quan es va veure que la participació als Tres Tombs davallava, es 

va pactar amb els gremis més propers un règim de torna visita. 
Així nosaltres participem en els Tres Tombs de moltes poblaci-
ons i ells participen als nostres. 

Com ho feu per no coincidir en les mateixes dates?.

A la Federació de colles dels Tres Tombs de Catalunya elaborem 
el calendari. A Igualada els fem el diumenge següent a la festa de 
Sant Antoni. A Vilanova i la Geltrú el fan el dia del Sant, perquè 
també es el patró de la vila i a Valls el darrer diumenge de gener 
o el primer de febrer.

Va costar molt la concessió de la Creu de Sant Jordi al Gremi?

Qui més ens va ajudar va ser Pere Calbó, malgrat les reticències 
de l’alcalde Aymamí. Som l’únic Gremi que té la Creu de Sant 
Jordi. La cultura tradicional i popular és molt important per a 
Catalunya. 

Tota la seva vida professional ha estat en impremta i en la ma-
teixa empresa.

Vaig començar de molt jove en impremta, passant per totes les 
tècniques. Després vaig entrar en l’apartat de l’envàs i les línies 
d’envasat. He estat quaranta anys a la mateixa empresa.

És molt important el ram de la impremta a Igualada.

La majoria d’igualadins no sap que en packaging som referència 
europea. En el camp de les begudes no alcohòliques tenim un 
pes important a tot el món. 

Jaume Singla, @jaumesingla

El dia dels Innocents va aterrar a l’Anoia, com cada any, carregadet de bromes. A Veuanoia explicàvem que la Generalitat ha-
via retirat a Monbus la seva llicència de transport d’Igualada a Barcelona. Sí, lamentablement era una broma! A Canal Taronja 
també van pensar en la Hispano, però per anunciar que renovaria bona part de la flota d’autobusos i incorporaria un servei VIP 
amb butaques abatibles, càtering i pantalles a cada seient. Tant de bo! A Infoanoia asseguraven que l’Hotel Ciutat d’Igualada 
tornaria a obrir com a casino, i a Ràdio Igualada donaven una gran exclussiva: la Sorayita Sáenz de Santamaria també sortiria, 
com l’alcalde d’Igualada, als Pastorets, però no de dimoni, sinó fent el paper d’angeleta. Se’n va fer ressò el TN de TV3! Altres 
brometes van ser de mutu propi, com una de l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Vanesa González, mare recent, qui assegurava 
a les xarxes que dilluns presentaria la seva dimissió perque tenia massa estrès i es volia dedicar a la família... Una broma, oi?


