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Marc Castells 
@marccastells  

Molt contents d’aquest regal avançat de 
Reis a la nostra ciutat. Us esperem el dia 5 

de gener a la tarda a Igualada!!!

Ajuntament de Calaf 
@AjuntamentCalaf  

 
Un centenar de valents corredors desafien 
fred i boira en la 2a #SantSilvestre #Calaf 

#AltaSegarra #entitatsCalaf

Alex Haro
@AlexHar23  

Ya con el coche en parque cerrado listo 
para arrancar! Todos los contadores a 0! 

Feliz año nuevo 2017!!

IGUALADA Calaf Grup
@IgualadaHC  

L’@IgualadaHC us desitja feliç any 2017. 
Esperem que es compleixin els vostres 
propòsits. Bon any nou i bon hoquei!

Rosa Fitó
@rosafitopons  

Passejada entre la boira gebradora a Calaf 
@espaiterra @ElTempsCAT

Casares
@claracasares7  

Acabada la Sant Silvestre ja pot començar 
el 2017!! Bon any nou a tots

Maristes Igualada 
@igdmaristes  

Una nova albada, un nou començament. 
200 anys. Gràcies i felicitats! Des de La 
Tossa de Montbui. #bicentenarimarista 

#MillionMarists

Dessota
@Dessota  

2016 any d’execució de nous projectes. Conti-
nuarem al 2017 amb les mateixes ganes i alguna 
sorpresa important. Bon any a tothom!

#latevaveu

Alba Vergés Bosch 
@albaverges  

Feliç dia de....  
Si fos realitat.....

La Generalitat retira la concessió de Mon-
bus a la Hispano Igualadina

Alberto Nadal, secretari d’Estat de 
Pressupostos i Despesa, ha afirmat 
que “si el Fondo de Reserva s’esgotés, 
el Tresor públic emetria deute para 
finançar les pensions i, en tot cas, el 
dèficit públic del conjunt de les ad-
ministracions seria el mateix”.

Felip VI, rei d’Espanya, va recordar 
que vulnerar les lleis “només porta a 
tensions i enfrontaments estèrils que 
no resolen res i, després, a l’empo-
briment moral i material de la soci-
etat”. 

Joan Tardà, portaveu d’ERC al Con-
grés, ha assegurat que “mentre ERC 
estigui al Govern, cap independen-
tista ha de témer res, perquè el re-
ferèndum es farà i, com a màxim, 

tindrà lloc al setembre. A més, si no 
es convoqués, Esquerra ja no estaria 
en aquest govern.”

Ismael Moreno, jutge de l’Audièn-
cia Nacional, expolicia de l’època 
franquista, va ser qui va prendre de-
claració a Joan Coma, regidor de la 
CUP a Vic, per “un presumpte de-
licte d’incitació a la sedició”. 

Josep Anglada, exlíder de ‘PxC’, que 
va ser qui va activar la investigació 
amb una denúncia a la Guàrdia 
Civil i es va personar com a acusa-
ció particular del cas, pel haver dit 
“per fer una truita primer s’han de 
trencar els ous” en un ple municipal 
l’any 2015.

Joan Coma, regidor de la CUP a 
l’Ajuntament de Vic, “m’han pre-
guntat si calia fer força per tren-
car ous” i ha tret importància a la 
decisió del jutge de l’Audiència 
Nacional de retirar-li el passaport. 
“M’han retirat el passaport, però en 
tindrem un de nou d’aquí a un any.” 

Francesc Homs, diputat de PDE-
Cat, ha declarat que “és jutja un 
poble. L’estat s’està posant en un 

carreró sense sortida.”

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat, ha dit “farem un refe-
rèndum legal i vinculant. Estem pre-
parats i ho demostrarem.” 

Mariano Rajoy, president del govern, 
“No es pot fer un referèndum per li-
quidar la sobirania nacional, la unitat 
d’Espanya i la igualtat dels espanyols; 
és que no es pot!” i demana “no fer 
cap pas més en la mala direcció.”

Joan Coscubiela, portaveu de CS-
QEP, ha demanat a JxS i la CUP que 
“mantinguin el respecte pel Parla-
ment i les normes democràtiques 
en el tràmit de la Llei de Transito-
rietat Jurídica”, i ha criticat la “falta 
de transparència en el contingut de 
la llei que ambdós grups que donen 
suport al Govern han anunciat avui 
sense desvetllar-ne el contingut.”

José Montilla, expresident de la Ge-
neralitat, ha assegurat que “el procés 
no porta enlloc. Només provocarà 
desencís i frustració a una part de la 
població”. També ha criticat que “el 
Govern ha destinat massa esforços a 
un objectiu inassolible.” 

L’EDITORIAL

Un any decisiu

C
ertament, iniciem un 2017 que tothom 
coincideix a assenyalar que resultarà de-
cisiu. Les negociacions del Brexit, la ul-
tradreta i l’amenaça terrorista marcaran 

l’agenda d’un nou any que es presenta important a 
la Unió Europea, a la qual cal afegir la incertesa del 
Pròxim Orient i especialment quina serà la direcció 
que prengui la nova ad-
ministració americana 
de Donald Trump. Però, 
a casa nostra, des de tots 
els escenaris es coincideix 
també a donar per fet 
que l’anomenat “procés 
sobiranista” arriba al seu 
moment decisiu. Hi hau-
rà un abans i un després 
del que passi aquest any a 
Catalunya.
El president Puigdemont 
ha estat clar: hi haurà 
referèndum. Mentre feia 
aquesta afirmació, Rajoy des de La Moncloa no dei-
xava dubtes: la unitat d’Espanya està en joc, per la 
qual cosa no hi haurà referèndum. La majoria de la 
població continua amb els seus problemes diaris, 
mentre els polítics entretenen el personal amb un joc 

d’encenalls que no se sap ben bé com acabarà, però 
sembla inevitable que el moltes vegades anunciat 
“xoc de trens” és a tocar. Arriba l’hora de la veritat 
i en aquesta partida d’escacs guanyarà qui tingui el 
cap més fred i no es deixi influir per fanatismes que 
mai han estat, a Catalunya, la solució de res. A l’Anoia 
s’ha demostrat majoritàriament, al carrer i també en 

enquestes, que és un 
territori clarament 
sobiranista. Veurem si 
podrà tornar-ho a de-
mostrar en un referèn-
dum útil.
Però l’any 2017 tam-
bé serà important per 
a l’Anoia amb l’apro-
vació definitiva de la 
Vegueria Penedès, que 
vindrà a oficialitzar 
encara més el nou àm-
bit territorial vigent 
des de fa anys i canvi-

arà, certament, l’escenari de joc per a la nostra co-
marca. Caldrà saber-lo aprofitar el màxim possible, i 
per això és indispensable creure en la nostra capacitat 
real d’esdevenir actors de primer nivell en la recons-
trucció d’aquest territori històric.   

Caldrà saber aprofitar el 

Penedès al màxim, i per 

això és indispensable creure 

en la nostra capacitat 

real d’esdevenir actors de          

primer nivell 



T
ot i que m’agrada molt parlar de polí-
tica i aquest any 2017 és dels que pro-
meten emocions fortes, la veritat és 
que aquesta setmana no tinc ganes de 

parlar-ne. I mira que hi ha temes!
Per exemple. Acabo de llegir el tuit d’una respon-
sable política catalana, desqualificant la idea de 
construir un aeroport a Alguaire que sovint té 
problemes de boira. La noia en qüestió, en la seva 
fina ironia, s’oblida que la seva formació política, 
avui a l’oposició, formava part del govern que va 
decidir la construcció de l’aeroport.
També acabem de veure com els que posen el crit 
al cel perquè a Vic la quitxalla anirà a rebre els 
reis amb uns fanalets on es veu l’estelada, són els 
mateixos que celebren que als diferents salons de 
la infància hi assisteixin representants de l’exèr-
cit i/o els cossos de seguretat, per tal d’ensenyar 
als infants el funcionament de les seves armes i 
fotografiar-se embolicats amb la bandera espa-
nyola.
O què me’n dieu que encara segueixi d’ambaixa-
dor d’Espanya a Londres Federico Trillo, al qual 
el Consejo de Estado acaba de responsabilitzar 
de la mort de 62 soldats en l’accident del Yak-42 
quan era ministre de Defensa? Els mateixos que 
el mantenen al càrrec, són els que han portat a 
l’Audiència Nacional a Artur Mas, Irene Rigau, 
Joan Ortega, Francesc Homs per posar les ur-
nes el 9-N i els demanen la inhabilitació i alguns 
abrandats inclús voldrien veure’ls a la presó.
Aquest i altres temes similars, trobo que me-
reixen una mica d’atenció, perquè sóc dels que 
pensen que quan un polític és capaç d’aplicar 
uns criteris tan injustos i dispars -allò de veu-
re la palla aliena i no veure la biga pròpia- per 
desprestigiar l’adversari, no es mereix encapçalar 
cap organisme de gestió publica. Però això em fa 
molta mandra fer-ho avui en aquesta pàgina. Ja 
tindré temps de fer-ho un altre dia.
Em fa mandra perquè és precisament avui, que 
ens visitaran els Reis, que a Igualada hi tenen la 
millor parada de Catalunya. Prefereixo pensar en 
les mirades dels infants i els patges, que encateri-
nar-me en les misèries de tants polítics.
I a més perquè els propers dies, tot just sortir de 
Reis, començarem amb l’altra gran festa iguala-
dina: els Tres Tombs.
Tenint aquest calendari al davant, a qui li im-
porten les mentides de polítics mancats de talla 
humana?
Bons i fantàstics Reis a tothom!  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA
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C
omencem l’any amb moltes incerteses. El 
Brexit, la nova administració Trump als 
EUA, el fracàs de Matteo Renzi, la reacció 
jueva davant l’ONU, el paper de Putin, les 

properes eleccions presidencials i legislatives a França, 
les parlamentàries a Alemanya, Holanda i Hongria... 
També en el camp financer. Les febleses de la Banca 
Monte dei Paschi di Siena, la fragilitat del Deutsche 
Bank, les probables noves fusions de la banca espa-
nyola, la baixa rendibilitat del diner i els actius tòxics 
que continuen tenint tot el sistema contra les cordes. 
I per acabar-ho d’adobar, un euro en entredit i les 
previsions fatalistes dels qui consideren que no es po-
drà evitar un esfondrament de l’entramat econòmic i 
social abans del 2020. Preocupen els problemes de la 
bombolla xinesa, els preus de l’energia, les tendències 
inflacionàries, les fluctuacions en els mercats finan-
cers i la percepció d’un possible impagament  -més o 
menys gran-  de països com Grècia, Portugal i la ma-
teixa Espanya. 
Però també molts indicadors econòmics apunten a 
un creixement econòmic mundial, encara que també 
augmenti el proteccionisme econòmic per voler resol-
dre els problemes de proximitat. El creixement del PIB 
de l’estat espanyol pel 2017 estarà al voltant del 2,4%. 
L’increment de les vendes immobiliàries pot portar a 
una lleugera acceleració en el sector de la construc-

ció. Pensen que amb aquesta recuperació hi hauria un 
efecte arrossegament sobre la indústria. Especialment 
la vinculada, com la cimentera, la ceràmica i els para-
ments de la llar. Són dades esperançadores, però mas-
sa basades en el consum de les famílies (poden arribar 
al 2,2%, quasi el mateix que s’espera creixi el PIB). 
S’espera que la creació d’ocupació, el lleuger dinamis-
me de les remuneracions (pujada del salari mínim i 
negociacions que apunten a un cert creixement real 
dels ingressos) impliqui un augment de la renda dis-
ponible de les famílies que, a més, ja tenen accés al 
crèdit. Això hauria d’afavorir les llars, la producció 
industrial i el turisme. Però també sembla que s’albiri 
una tendència a l’alça en els preus de productes i ser-
veis. La pressió social per l’alarmant creixement  de la 
desigualtat - malgrat les dades de la recuperació - pot 
desembocar en un descontrol de la inflació, que pena-
litzaria les capes més fràgils i els pensionistes.
Demanem als Reis de l’Orient que ens il·luminin i 
s’encertin en els canvis que calen fer en aquest sistema 
envellit, anquilosat i cansat que tenim. Cal dinamitzar 
el projecte econòmic i social per les properes genera-
cions. A Catalunya, a més, hi ha un projecte nacio-
nal amb un referèndum damunt la taula. Majestats, 
deixeu-nos molta il·lusió per assolir la solució a tot 
plegat. Si no n’hi ha tot serà molt més difícil. I cal que 
tothom hi posi la seva part.  

Carta als Reis per al 2017Quina mandra...

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

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

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

 estilllar@yahoo.es

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

ELS REIS D’ORIENT

Els nens i nenes de la comarca esperen amb il.lusió i anhel l’arri-
bada de Ses Majestats els Reis d’Orient, que acompanyats dels seus 
patges, portaran regals per als menuts i els més grans.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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WWW.TRIVAZQUEZ.COM

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

RESPOSTA RELATIVA A 
LA PISTA DE GEL
Departament de Qualitat Urbana 
de l’Ajuntament d’Igualada

En referència a la carta d’un lector 
d’aquest diari titulada “Curts de vis-
ta, incompetents, irresponsables”, 
publicada recentment, es considera 
convenient aclarir que els cables de la 
pista de gel als quals feia esment són 
els corresponents al sistema de so i, 

en cap cas, els d’alimentació elèctri-
ca de la instal·lació. Aquests últims, 
evidentment, estan convenientment 
protegits i fora de l’abast d’usuaris i 
vianants. 
Agraint a aquest ciutadà la seva pre-
ocupació, li recordem que, en futures 
ocasions, pot traslladar dubtes com 
aquest directament a l’Ajuntament 
(93 803 19 50) o a la Policia Local 
(092), per tal que puguin ser compro-
vats de la manera més ràpida i eficaç 
des del servei corresponent.

J o crec que som en un bon 
moment. El 2017 serà un 
any decisiu. D’acord, és un 
lloc comú massa fàcil ateses 

les circumstàncies viscudes i les 
que ens disposem a viure i afron-

tar a Catalunya. I serà decisiu des del punt de vista 
nacional i, sens dubte, també ho serà si ho mesu-
rem localment. Sí, per a Igualada l’any que estre-
nem també serà d’una importància cabdal, sobre-
tot per als qui esperem recórrer el tram definitiu 
cap a la República catalana. Per a la nostra ciutat, 
tampoc res no serà igual a partir d’aquest 2017.
Davant el “Referèndum o Referèndum” del Presi-
dent Puigdemont i la determinació de Junts pel 
Sí i la CUP, el món unionista no deixa de bra-
mar:  Ingenus, il·lusos, prenedors de placebo, 
colla d’immadurs, irresponsables -per allò de la 
patacada quan ens trobem amb realitat espanyo-
la; d’aquestes, ens n’hem sentit a dir i més els qui 
treballem per la Independència. Els altres, i aquest 
any encara ho veurem més, estan instal·lats en la 
idea de la inviolabilitat (ecs!) de la unitat espanyo-
la i, en conseqüència, en el dret de propietat -som 
súbdits- que tenen sobre Catalunya. Tot plegat ve 

FRANCESC RICART,

On som?

insuflat per la veritat indestructible que nosaltres 
no som “subjecte polític” i, doncs, no tenim dret 
a res. De fet, ni a “trencar ous per fer UNA truita”. 
I, tanmateix, nosaltres estem esperançats i il·lu-
sionats, sí, perquè podem viure un fet extraordi-
nari com és el del naixement d’un Estat i ser-ne 
protagonistes! L’intel·lectual espanyol, tan repetit, 
Ramón Cotarelo (per força, perquè a l’altre costat 
no hi ha ningú més... Quina vergonya!) es referia 
fa uns mesos a l’oportunitat de viure un moment 
zenital de la nostra història. Com pot ser, ara ho 
dic jo, que gent marcada pel socialisme no se senti 
atreta per una idea tan potent com la de viure la 
reparació històrica que ha de culminar amb la Re-
pública Catalana? S’hi incorporaran quan arribi? 
O no en voldran formar part i deixaran el nou es-
tat sense socialistes? O el socialisme passa només 
per Espanya? En aquest sentit em faig ressò del 
que diu JM Tresserras (El Punt Avui, 30.12.2016) 
en relació al personal dels Comuns (per enten-
dre’ns): “No pots dir que ets d’esquerres i dir que 
una votació sobre un tema fonamental només es 
pot fer si l’empara la legalitat de l’Estat, és a dir, 
l’instrument de dominació de les classes dirigents. 
(...) Si ets d’esquerres a Catalunya, tu fas causa 

amb l’independentisme, que és qui demana poder 
votar (...). Si podent guanyar a Catalunya, apostes 
per lluitar en el terreny de l’Estat, enganyes la gent 
dient que vols transformacions.”   
Certament, de les files dels Comuns, n’hi ha que 
transmeten poques bones vibracions per dir-ho 
suaument, com els diputats Joan Coscubiela o 
Dante Fachín que les ha deixat anar de l’alçada 
d’un campanar, com que Puigdemont hauria de 
dimitir per no complir allò dels 18 mesos... Ell que 
és argentí bé prou que podria connectar amb les 
nostres aspiracions; o no les veu homologables a 
les dels qui van guanyar la independència d’Ar-
gentina de l’Imperio Español fa dos-cents anys?
Dit tot el que hem dit, finalment l’esperança in-
dependentista dependrà en bona mesura de tots 
nosaltres, un nosaltres que comença en el km 0 
d’Igualada... Convé que estiguem disposats a ac-
tuar i a respondre en tot moment davant el rep-
te de la República catalana, com s’ha fet amb les 
convocatòries d’aquestes setmanes davant l’Ajun-
tament per manifestar el rebuig per les actuaci-
ons de la Justícia espanyola contra la Presidenta 
del Parlament i el regidor de Vic, Joan Coma. Bon 
Any i fins la Truita final!   
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C
om ja acostuma a 
ser habitual, per Cap 
d’Any les cadenes de 
televisió llueixen de 

presentadora estrella per comp-
tar les campanades. Suposo que 
pensen com atreure l’atenció del 
públic que mira la seva cadena. 

Però no s’adonen que a vegades fan un flac favor 
a la seva marca i els valors que diuen defensar. 
Antena 3 ha seguit rein-
cidint en el seu tema. 
Tenen un “clàssic” per-
què la gent en parli. El 
vestit de Cristina Pe-
droche. Volen que sigui 
espectacular. I es que-
den amb la dona florero.  
Una imatge per satisfer 
els mascles. Però això ja 
no ho fa ni el calendari 
de la Pirelli, que fa anys 
es considerava sexi i ara 
ja fan altres imatges que 
respecten la persona.  
No tinc res contra les 
dones atractives que se 
saben vestir. Però si l’únic objectiu és fer-la ser-
vir per fer bullir les xarxes amb comentaris i eti-
quetes potser ens ho hem de fer mirar. I si només 
es busca que parlin d’ells, encara que sigui bé, 
ens recordarem d’en Dalí i els seus bigotis psico-
dèlics i dels seus comentaris sobre l’àcid ribonu-
cleic. Era molt més intel·ligent.
Potser ens hauríem de preguntar per la falta de 

T
ant per part del Govern 
de la Generalitat com 
de la majoria absoluta 
del Parlament hi ha el 

compromís en ferm de celebrar un 
referèndum legal i vinculant sobre 
la independència de Catalunya, i 

no hi veig traves insalvables per dubtar que aquest 
compromís es pugui tirar endavant. Per motius d’es-
tratègia política fàcils d’entendre no s’ha fet pública 
la legalitat en la qual s’empararà el referèndum, i és 
lògic que sigui així. Les autoritats espanyoles sem-
pre estan a l’aguait per aprofitar qualsevol escletxa 
legal o relliscada política de les autoritats catalanes 
per actuar amb tota la contundència, utilitzant les 
vies judicial, legislativa i/o governamental. Per tant, 
cal extremar la prudència, però alhora cal que tam-
bé tinguem clara la possibilitat que Espanya activi 
els mecanismes de la violència física, és a dir, les vies 
policial i militar. No s’ha d’excloure res.
De la manca de voluntat de diàleg amb Catalunya 
per part de les autoritats espanyoles ja n’he parlat en 
articles precedents i no cal insistir-hi. Espanya només 
espera de Catalunya la rectificació i la submissió, i no 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

PIA PRAT, directora de La Veu de l’Anoia
@PiaPrat
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Un any decisiu

Les dotze campanades

cal dir que aquestes exigències són 
contràries a qualsevol possibilitat de 
diàleg. Poc abans de perdre Cuba i 
les Filipines, Espanya també feia un 
discurs similar al que fa ara adreçat 
a Catalunya, i tots sabem com va 
acabar aquella aparent fermesa de la 
metròpoli. Per cert, més d’un segle 
després no es té constància de ciu-
tadans filipins o cubans que estarien 
disposats a tornar a la situació colo-
nial en la qual es trobaven a finals del 
segle XIX. Aquests països han tingut 
les seves dificultats però, si més no, 
ara decideixen lliurement com s’or-
ganitzen. Doncs bé, la majoria dels 
catalans aspiren a fer el mateix, és a dir, a decidir 
sense interferències com ens organitzem.
Els mateixos polítics que fins fa quatre dies nega-
ven la possibilitat de reformar la constitució ara 
sembla que potser acceptarien alguns retocs me-
nors, però aquest maquillatge no resoldria el pro-
blema. Arribats a aquest punt un es pot preguntar 
per què alguns catalans independentistes cauen en 

compromís social en la construcció d’una so-
cietat més igualitària. Les dones no són només 
cossos per mirar. I si es tracta d’un concurs de 
bellesa femenina, sobre l’estaquirot que l’acom-
panya. L’elegància no és exhibicionisme. I si ho 
és, val la pena que es digui obertament. Hi ha 
espais sobrats per promocionar-ho.
Lamento que les dotze campanades que assenya-
len el traspàs d’un any al següent, acabin tenint 
una connotació masclista. Elles han de ser escul-

turals. Mentre ells poden ser “interessants”, una 
manera de justificar que no siguin ni joves, ni 
prims, ni guapos, com elles. Que l’única opció de 
les dones per aparèixer en pantalla sigui l’atrac-
ció sexual és deplorable i criticable. El criteri 
hauria de ser el mateix per ambdós presentadors, 
siguin del gènere que siguin.
Tots els mitjans de comunicació s’omplen la boca 

de paraules. Però són falses quan els fets demos-
tren el contrari del que prediquen. La igualtat 
no és només un concepte o una reivindicació. És 
una manera de viure i entendre la societat. De 
la mateixa manera que es demana “exemple” a 
persones i institucions que tenen una imatge pú-
blica, els mitjans haurien de ser conscients del 
seu paper social. No tot es paga amb diners, ni 
tampoc tot es fa per ser consumit.
Ja es veu que per a alguns això no té cap valor. 

S’aprofiten de la seva po-
sició i força. I llueixen la 
seva imatge fatxenda i 
plena de “xuleria”. No és 
de rebut això de què “ho 
faig perquè puc i vull i 
perquè això ens dóna 
share de pantalla, en un 
prime time molt dispu-
tat”. Sempre s’hauria de 
respectar les persones i 
no només fruir de la seva 
aparença. I no oblidem 
que discriminar per raó 
de gènere, color de la pell, 
la llengua o la religió, és 
atemptar contra dels pi-

lars fonamentals de la nostra civilització. A Is-
tambul, per cridar l’atenció hi ha qui ha optat 
per un altre procediment encara més execrable. 
No podem vendre els principis pels diners o per 
la notorietat. El que importa és la construcció i 
la defensa dels criteris pels que ens volem gover-
nar. I si volem presumir d’alguna cosa, que sigui 
d’Humanitat.  

la trampa de participar en el debat sobre si resulta 
convenient o no reformar la constitució d’un estat 
que aviat ja no serà el nostre. Debatre sobre una 
eventual reforma constitucional és una pèrdua de 
temps, sobretot tenint en compte que aquesta mai 
permetrà que a Catalunya es pugui fer un referèn-
dum vinculant sobre la independència, que això 
i no cap altra cosa és la voluntat majoritària dels 
catalans. El 2017 serà un any decisiu.   
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T ot ja és a punt per a 
la Cavalcada dels Reis 
d’Orient. Un any més 

els tres reis, acompanyats dels 
patges, arriben a la ciutat car·
regats de regals en una gran 
festa màgica que estrena en 
aquesta edició la seva conside·
ració de “Festa d’Interès Naci·
onal”. El conseller de Cultura 
de la Generalitat, Santi Vila, 
estarà present a la cavalcada 
des del seu inici, en els clàssics 
parlaments de l’alcalde i d’un 
dels tres Reis d’Orient a l’en·
tarimat del passeig Verdaguer.
Segons fonts de la Comissió 
organitzadora, quasi un miler 
de patges participaran aquest 
any a la Cavalcada, tot repar·
tint uns dos mil paquets de 
regals. 
La gran festa dels Reis d’Igua·
lada s’iniciarà a 1/4 de 6 de la 
tarda, al passeig Verdaguer, i 
continuarà el recorregut habi·
tual pel centre de la ciutat, fins 
arribar a la plaça Castells. 

Nou “Himne dels Reis”
Una de les grans novetats 
d’aquest any és el nou “Himne 
dels Reis”, que acompanyarà 
l’habitual “Himne del Patge 
Faruk”. La música d’aquest 
nou Himne, que duu per títol 
“5 de gener” ha estat compo·
sada per l’igualadí Jordi Mar·
cé. Per la seva part, la Nuska 
Corrià en fa fer l’adaptació del 
text a partir d’una idea origi·
nal d’en Manel Marimon i de 

Un miler de patges acompanyaran 
els Reis d’Orient a Igualada

l’Assumpta Gumà. 

La cavalcada, en directe 
per la xarxa
Com ja ha succeït en els dar·
rers anys, la Cavalcada dels 
Reis d’Igualada es podrà se·
guir per Internet amb una 
transmissió de vídeo en strea·
ming d’alta definició al canal 
Youtube de l’Ajuntament, que 
arrencarà a les 18:30h i que 
s’allargarà fins aproximada·
ment 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. L’objectiu és acostar 
el punt culminant de la Festa 
dels Reis a aquells que, per di·
ferents motius, no la puguin 
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Elsa Martinez Fernandez, la primera igualadina.

Zona blava gratuïta 
durant la tarda 
d’avui i interrupció 
del bus urbà

Totes les zones blaves de la 
ciutat d’Igualada seran gratu·
ïtes la tarda d’avui dijous, 5 de 
gener, coincidint amb la cele·
bració de la Cavalcada de Reis. 
D’aquesta manera, només serà 
obligatori el tiquet de control 
entre les 9 i les 13h. A partir 
d’aquella hora, durant la tarda 
del mateix dia i durant tot el 
divendres, 6 de gener, l’esta·
cionament a les zones blaves 
serà gratuït. L’obligatorietat 
del tiquet de control es re·
prendrà en el seu horari habi·
tual a partir del dissabte. 
D’altra banda, el mateix 5 de 
gener, el servei de bus urbà de 
la Conca d’Òdena, correspo·
nent als municipis d’Iguala·
da, Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui, fina·
litzarà el seu servei a mitja tar·
da.  
La darrera expedició serà a les 
17h pel que fa a la LC1 des de 
l’Hospital, a les 16:50h pel que 
fa a la LC2 des del carrer Lecco 
i a les 16:45h a la LTV també 
des de l’Hospital. Pel que fa 
a la LTM, l’última expedició 
sortirà a les 16:45h des de 
Santa Margarida de Montbui. 
Aquestes últimes expedicions 
poden patir alguna alteració 
en el seu recorregut en cas que 
coincideixin amb la comitiva 
dels Reis. 
L’esdeveniment implicarà 
també afectacions de trànsit i 
estacionament que es poden 
consultar a l’apartat “Avisos” 
del web www.igualada.cat.  

Demà, prop d’un 
quilòmetre i mig 
d’expositors a la 
Fira de Reis

Com ja és tradicional, demà 
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 matí, 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 
planters, productes artesanals, 
alimentació,... S’esperen més 
de 200 expositors que ocupa·
ran uns 1.500 metres lineals 
entre el Passeig Verdaguer i la 
plaça de Cal Font, on hi haurà 
el Mercat d’Antiguitats i Col·
leccionisme.
L’ èxit de participació· ·tant 
per part de visitants com 
d’expositors· 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 expositors n’hi ha inscrits 
de tot arreu, fins i tot de fora 
de Catalunya i de l’estranger, 
concretament de França. Pel 
que fa als visitants, passegen 
per la fira persones d’arreu 
de Catalunya i és que es tracta 
d’una trobada exclusiva amb 
un públic 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 Passeig Verdaguer, és la 
seva actual ubicació i s’om·
ple de gom a gom de visitants 
i expositors. Encara sembla 
que d’alguna cantonada ens 
sortiran els “xarlatans” que 
des de sempre donaven color 
a aquesta tradicional Fira. La 
llargada del passeig se separa 
en planters, artesans i vene·
dors ambulants ocupant una 
superfície de més de 1500 me·
tres lineals, gairebé la llargària 
de tot el passeig.
La ciutat d’Igualada es con·
verteix per la Festa de Reis en 
un punt de trobada de page·
sos i agricultors i gent d’arreu 
de la comarca de l’Anoia i ro·
dalies.

Mar i Elsa, les primeres anoienques del 2017

La vilanovina Mar Delgado Cantero, primer nadó de l’Anoia 2017.

Els primers nadons de l’any a la comarca no van tardar gaire en arribar. La primera anoienca, és la Mar Delgado Cantero. Va 
pesar 2.745 gr. És de Vilanova del Camí i va néixer el dia 1 a les 10.30 del matí. La mare es diu Rocío i el seu pare Jordi. La primera 
igualadina és la Elsa Martínez Fernàndez, i també va néixer el primer dia de l’any a les 20:06 h i va pesar 3.410 gr. La mare es diu 
Yolanda i el pare Alberto. A tots ells, enhorabona!

viure en primera persona, que 
hi podran accedir a través dels 
webs www.igualada.cat, www.
reisdigualada.com, i www.ve·
uanoia.cat. 
Els espectadors podran veu·
re l’arribada de Ses Majestats 
a l’antic Hospital del Passeig 
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, avui Casal Popu·
lar d’Igualada, a la mateixa 
Rambla Sant Isidre, des d’on 
es farà la realització, a càrrec 
de l’empresa local Global Pro·
duction.   



L’empresa igualadina Iguana arriba ja al 70% de 
desplegament de la fibra òptica a la ciutat
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L’empresa local Iguana 
“competeix” amb les 
grans multinacionals 

com Telefonica, Orange 
o Vodafone, que també 
tenen les seves xarxes

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’operador de telecomu-
nicacions Iguana tanca 
aquest any 2016 amb 

un molt bon balanç del des-
plegament de la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica. A Igua-
lada, on va començar el des-
plegament l’any 2014, ja hi ha 
el 70% d’habitatges i empre-
ses del municipi en cobertura 
de fibra òptica. Altres empre-
ses d’abast nacional també te-
nen el seu desplegament a la 
ciutat, com Telefonica, Oran-
ge o Vodafone, entre d’altres.
Pel que fa a les previsions per 
al 2017, Iguana espera arribar 
al 100% de cobertura d’Igua-
lada incloent-hi el barris de 
Sant Jaume Sesoliveres, Pla 
de la Massa, Pla de la Roixel-
la, Sant Crist i Montserrat, 
a més de finalitzar la zona 

Mapa de cobertura de fibra òptica de l’empresa local Iguana, a Igualada.

a mida sobre xarxa íntegra-
ment pròpia. L’any ha acabat 
amb una xarxa de fibra òptica 
totalment pròpia que cobreix 
més de 14.000 habitatges 
d’Igualada. 

A Masquefa, el 40%
Una de les fites importants de 
l’empresa aquest 2016 ha estat 
l’inici del desplegament a 
Masquefa on ja hi ha el 40% 
dels immobles en cobertura 
de la xarxa pròpia de fibra òp-
tica, incloent-hi el polígon de 
Can Parellada. Durant el 2017 
Iguana seguirà desplegant la 
seva pròpia fibra òptica per 
finalitzar la cobertura al nucli 
urbà i dotar de connectivitat a 
les urbanitzacions del munici-
pi. 
Amb l’ampliació de cobertura 
de fibra òptica, Iguana també 
ha crescut en xifra de clients 
que ha pujat un 300% des de 
gener del 2016. 

Previsions per al 2017 
L’any d’Iguana començarà 
amb una novetat important 
que permetrà un contacte 
mès directe amb la ciutadania. 
Durant l’any tambè es pre-
veu ampliar l’ample de ban-
da i reforçar la presència a la 
comarca, així com ampliar la 
cartera de serveis que ofereix 
l’operador, incloent-hi l’accés 
a continguts de televisió. 

residencial de Les Comes. Al  
Polígon de Les Comes ja s’ha 
començat a desplegar la xar-
xa a finals d’aquest d’any i ja  
compta amb diverses empre-
ses connectades amb serveis 

RESULTATS DE L'ENQUESTA 
DE LA SETMANA A 

SÍ / NO

52% 48%

Creus que, davant la Unesco, seria millor una 
candidatura conjunta dels Reis d’Igualada i Alcoi?

Cada setmana tenim una enquesta al twitter i a la nostre web

PARTICIPA-HI!@veuanoia

L’opció d’una possible candi-
datura única dels Reis d’Igua-
lada i Alcoi com a patrimoni 
immaterial de la humanitat 
no està gens clara, segons els 
resultats de l’enquesta de la 
setmana a les xarxes.

La Hispano, 
sense “igualadina”
La setmana passada, els nos-
tres lectors van preferir de 
forma majoritària que l’em-
presa de transports la Hispano 
Igualadina no fes referència a 
la ciutat. A la pregunta Creus  
que és positiu que la Hispano 
Igualadina  porti el nom de la 
ciutat?, un 68% va respondre 
que no i un 32% que sí.

Igualtat sobre l’opció d’una candidatura 
única d’Alcoi i Igualada a la Unesco

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 

ÒPAL
Roba i complements   ·   C/Òdena 19   ·   Igualada
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L ’acostumat calendari 
d’APINAS, enguany té 
un caire especial, donat 

que ha estat editat fent refe-
rència als 50 anys de l’entitat 
(1967-2017).
Les fotografies de Roger Velá-
zquez - que posa tota la seva 
professionalitat al servei de 
l’Associació de Pares Iguala-
dins de Nens i Adolescents 
Subdotats - recullen l’esperit 
de la seva finalitat. En cada 
mes les persones protagonis-
tes del corresponent full, do-
nen GRACIES a totes les per-
sones, entitats, col.laboradors, 
voluntaris, socis i a tota la mu-
nió de gent que, d’una forma 
u altra, han fet possible que 
APINAS hagi arribat al seu 
primer mig segle d’existència 
i d’actuació modèlica.
Veiem una representació de 
persones afectades, pares i 

Calendari del cinquantenari d’Apinas
mares, personal educatiu i 
administratiu, així com col·la-
boradors, que resten agraïdes 
pels esforços que conjunta-
ment, han permès tirar enda-
vant un projecte molt solidari.
Amb gran satisfacció pot dir-
se que aquella llavor que les 
famílies Domènech, Farrés 
i Garcia, i amb l’ajut d’unes 
assistents socials de Càritas, 
plantaren en aquell ja llunyà 
1967, ha fructificat i ha cres-
cut, amb l’ajut de les adminis-
tracions, socis col·laboradors, 
havent-se creat una xarxa de 
serveis assistencials a Igualada 
i comarca, que reuneixen una 
qualitat remarcable, declarats 
d’Utilitat Pública.
Eren aquells temps inicials 
una lluita d’entrebancs i amb 
mancança de mitjans econò-
mics. Eren els anys en hom 
havia de fer col·lectes, tómbo-
les i captar socis, per obtindre 
uns cabdals i ajuts que perme-
tessin el funcionament  de la 
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proposta, sota el lema: “Àuria 
és amor”!
Cal recordar com primera-
ment va consolidar-se l’Escola 
Àuria, per atendre l’educació 
d’alumnes especials, que re-
clamaven i necessitaven un 
centre escolar adequat. En el 
curs 2016-17, té matriculats 
115 alumnes .
Van venir, després, altres ser-
veis, com el Taller Àuria, que 
es un centre d’atenció laboral 
i ocupacional (1981) que, ara 
fa funcionar la Cooperativa 
TAC.
A Prats de Rei hi ha l’equipa-
ment residencial, permanent, 
o temporal, per persones amb 
discapacitat intel·lectual (dos 
centres, inaugurats en 1986 i 
2008)
També a la comarca existei-
xen els CDIAP/SAP que són 
centres de desenvolupament 
infantil i atenció precoç. El 
d’Igualada entrà en funciona-
ment en 1995, el de Masquefa 

s’inaugurà en 2009 i el Calaf 
va obrir-se el 2015, que  han 
atès 977 diagnòstics i tracta-
ments i 232 consultes, en el 
2016.
També funciona, a Igualada, 
una llar-residència per alum-
nes de l’Escola Àuria, amb 
capacitat per a 6 residents
Finalment el SAIC, servei 
d’atenció i consulta que co-
mençà les seves activitats en el 
2002. L’any passat va 148 usu-
aris.  I, encara, cal esmentar 
l’Esplai, Menjador i Transport 
Àuria, que són un comple-

ment eficaç per desenvolupar 
tota la tasca d’APINAS.
Ha estat, doncs, un llarg, 
però, profitós camí, que amb 
la il·lusió i fortalesa de la gent 
que, des del començament, 
va entendre que les persones 
diferents, havien de ser ateses, 
s’ha fet i s’ha mantingut en 
constant progrés
Ha costat un gran esforç que, 
poc a poc ha anant tenint el 
suport de la Generalitat, Di-
putació, Consell Comarcal i 
Ajuntament i l’ajut d’entitats, 
empreses i socis que han com-
plementat aquest projecte que 
es feu realitat i avui és un mo-
del a seguir de compromís 
en vers la gent que té minus-
valideses i necessita atenció 
especial. El treball realitzat 
dóna satisfacció i esperança 
de cara el futur. per tal de po-
der continuar la tasca social 
de primer ordre que APINAS 
començà ja fa mig segle.
50 anys fent pinya!

REDACCIÓ / LA VEU 

L a regulació del motor 
a la muntanya i la Tar-
geta verda van ser els 

protagonistes del tercer i úl-
tim workshop organitzat pel 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, conjuntament amb agents 
públics i privats del territori, 
amb l’objectiu de  vertebrar 
una agenda compartida, relli-
gar l’ecosistema i implemen-
tar actuacions per posicionar 
el motor com a un veritable 
element de competitivitat ter-
ritorial a l’Anoia.
La trobada va començar amb 
l’explicació del projecte de la 
Targeta verda per part del ge-
rent  de Clustermoto, Pep Pala. 
És una aposta per regularitzar, 
mitjançant aquest document, 
l’ús del vehicle motoritzat a 
la muntanya, especialment els 
de motocròs i trial. La Targeta 
verda intenta donar respos-
ta a la situació dels usuaris 
d’aquests vehicles en un mo-

La targeta verda i la regulació del motor a la muntanya, 
protagonistes del tercer Workshop al Campus Motor Castellolí

ment en què la llei restrin-
geix i persegueix el seu ús a la 
muntanya, cosa que tampoc 
agrada als fabricants i propi-
etaris de terrenys.
La Targeta Verda serà una ma-
nera d’identificar i registrar 
les motos i els usuaris que 
vulguin accedir a unes zones 
a la natura, amb uns itineraris 
marcats i amb el permís dels 
propietaris dels terrenys amb 
coordinació amb els munici-
pis afectats. L’accés comptarà 
amb una limitació de nombre 
d’usuaris per zona i dia, de 
manera que s’evitin les massi-
ficacions. La Targeta, que tin-
drà un preu mínim pels usu-
aris, anirà acompanyada d’un 
pla de vigilància que s’haurà 
d’acabar de definir en funció 
del resultat de la prova pilot 
que es farà els propers mesos 
a la zona del Vallès Occiden-
tal. Aquesta prova se seguirà 
amb interès des de l’Anoia per 
si l’experiència és traslladable 
a la comarca. Tot seguit, Jordi 

Mas, president de la Fundació 
Catalana per a l’Esport del 
Motor, va explicar la situació 
actual de les motos a la natura.
Després va tenir lloc una tau-
la rodona en què la trentena 
d’assistents van poder donar 
la seva opinió sobre el tema. 
Bona part ho van veure com 
una bona mesura per regu-
laritzar una situació que ara 
mateix no satisfà cap de les 
parts. Membres de motoclubs 
de la comarca i altres usuaris 
veuen molt complicat que la 
proposta sigui efectiva, però 
donen un vot de confiança a la 
prova pilot. Els punts que van 
presentar més dubtes entre els 
assistents van ser el control 
d’accés, la limitació d’espai 
i la necessitat d’hectàrees i el 
temor d’una possible massi-
ficació de les àrees limitades, 
malgrat les restriccions expo-
sades.
Bona part dels presents també 
va coincidir a destacar la im-
portància de regular l’accés al 

medi natural en general, no 
només dels motoristes, sinó 
també de ciclistes, corredors, 
senderistes i genets, ja que la 
preservació de l’entorn és una 
responsabilitat de tots.
A banda de les entitats i esta-
ments vinculats al motor, com 
Clustermoto, la Federació ca-
talana d’Automobilisme, mo-
toclubs de la comarca i escoles 
de trial, el workshop també va 
comptar amb representants 
d’ajuntaments de l’Anoia, del 
Departament de Medi Am-

bient i Sostenibilitat, del cos 
d’Agents Rurals, dels Mossos 
d’Esquadra i de la Federació 
Catalana d’Associacions de 
Propietaris forestals.
Aquest últim taller arriba des-
prés dels dedicats al motor i 
l’esport el passat mes d’octu-
bre, que va reunir al Campus 
Motor de Castellolí empreses 
del sectors oci, l’esport i el tu-
risme vinculades amb el sec-
tor del motor, i el dedicat als 
nous combustibles i vehicle 
elèctric aquest novembre.

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 dia 23 de de-
sembre l’Associació 
Nou Centre d’Igualada, 

amb la col·laboració de mos-
sèn Xavier Bisbal, va organit-
zar un berenar i un concert 
solidari per recaptar fons per 
les entitats Creu Roja Anoia i 
Càritas. El concert, a l’interi-
or de l’Església de la Sagrada 
Família, va comptar amb la 
participació de la coral infan-
til de l’escola Akord’s que va 
oferir un repertori de cançons 
nadalenques tradicionals. Se-

L’Associació Nou Centre, protagonista d’una campanya 
nadalenca plena d’activitats a l’àrea nord d’Igualada

guidament el trio de música 
Clara & Cia ens va delectar 
amb un repertori de músiques 
conegudes per tothom però 
amb un estil molt personal.
A més, a les carpes instal·la-
des a l’exterior, els més me-
nuts van poder fabricar la 
seva xapa solidària de la mà de 
Creu Roja i van poder gaudir 
d’un berenar solidari gràcies 
a les aportacions desinteressa-
des d’establiments col·labora-
dors de l’àrea nord.

Cantada de nadales
pels comerços de l’àrea nord

IGUALADA  |  11
LA VEU
Dijous, 5 de gener de 2017

L’endemà dia 24 i durant tot 
el matí una trentena de nens 
de l’escola Monalco i la coral 
infantil de l’escola Akord’s 
van delectar els comerciants 
i clients dels establiments de 
l’Àrea Nord d’Igualada amb la 
ja tradicional cantada de na-
dales.
L’activitat és una iniciativa de 
barri que organitza cada any 
l’Associació Nou Centre per 
aquestes dates amb la inten-
ció de dinamitzar el comerç i 
omplir carrers i places d’am-
bient nadalenc a través de 
les cançons més tradicionals 
d’aquesta època de l’any.
Una iniciativa doncs que té 
una gran acceptació entre co-
merciants i ciutadans que no 
van dubtar en aturar l’acti-
vitat durant uns instants per 
afegir-se a la coral en algunes 
de les nadales més conegudes.

Sorteig campanya 
de Nadal nou centre
El dia 30 de desembre es va 
realitzar a les instal·lacions 

del Restaurant Canaletas el 
sorteig corresponent al final 
de la Campanya de Nadal 
que, des del dia 5 de desem-
bre, ha animat als clients dels 
establiments de l’àrea nord 
d’Igualada associats a l’Asso-
ciació Nou Centre i adherits 
a la Campanya de Nadal, a 
participar d’un sorteig de fins 
a 2.500 euros en xecs de des-
compte.
D’entre tots els participants 
de la campanya n’han sor-
tit 20 afortunats que es re-

partiran el premi en xecs de 
25€(125€ per butlleta pre-
miada), que només podran 
utilitzar en qualsevol dels es-
tabliments adherits a la cam-
panya.
A més a més, els establiments 
de l’àrea nord participaran de 
la campanya per la promoció 
dels nou cinema de l’Ateneu 
fins el dia 31 de gener.
Per a més informació podeu 
entrar a la web:
www.noucentreigualada.com 
o trucar al telèfon 662159710.
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PIA PRAT JORBA

PUC  DEIXAR ELS MEUS BÉNS QUAN EM MORI A UNA ONG?

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra 
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Més internacionalització:
BCN: 3a ciutat del món (i creixent) amb més congressos i 
convencions (Font: Int. Congress and Convention Assoc.)
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INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

diferents persones.
6) Com sabrà l’ONG que els he deixat uns béns en el meu 
testament?:  El  notari que hagi autoritzat el testament de la 
senyora Concepció està obligat a comunicar a l’ONG quan 
mori aquesta, que té un llegat al seu favor, però davant les 
dificultats que puguin existir pel transcurs dels anys, etc, és 
recomanable  comunicar-ho en vida a l’ONG per tal que es-
tigui previnguda.
7) Puc nomenar hereu a una ONG  o és millor nomenar-la legatària?
Sí que es pot nomenar hereva, però el problema és que l’he-
reu, al acceptar l’herència, respon també dels deutes la qual 
cosa no es produeix en cas de deixar els béns (diners, pisos, 
etc...) mitjançant llegats específics de cada bé, i essent entitats 
benèfiques sense ànim de lucre d’aquesta manera s’eviten 
problemes de deutes desconeguts.
8) Com m’asseguro de que es compleix la meva voluntat?
A banda de comunicar-ho a alguna persona propera, una 
opció molt aconsellable és nomenar un marmessor, amb fa-
cultats per lliurar els béns directament a l’ONG, gestionar 
tots els tràmits de l’herència i inclòs per a poder vendre els 
béns immobles i lliurar el seu l’import a l’ONG escollida. 
Lògicament aquesta persona nomenada marmessora haurà 
de ser una persona de confiança màxima del testador o de 
reconeguda honorabilitat, per evitar possibles problemes que 
es pugin plantejar.
A Catalunya l’any 2015 es varen fer llegats solidaris  per un 
valor de quasi trenta-tres milions d’euros, en 552 testaments 
diferents, a favor d’entitats  benèfiques vinculades bé a les 
esglésies, bé a altres ONG i Fundacions. Com a curiositat que 
sempre es cita, pel Col·legi Notarial de Catalunya, quan es fa 
un balanç anual de les xifres dels llegats solidaris, l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, fou construït a par-
tir de l’any 1902 gràcies a un llegat solidari  del banquer Pau 
Gil, canviant el seu nom tradicional d’Hospital de la Santa 
Creu, per l’actual, per respectar la voluntat del benefactor.   
 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

El problema de ESP es la falta de ingresos, pero el acento está en el 
recorte del gasto. ¿Y esta es la recuperación?

La apuesta de las multinacionales por Catalunya no cesa. 
Ikea instalará en Valls su centro de distribución online.

NATÀLIA MAS GUIX
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

@nataliamasguix

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

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

EL RATING I PROJECTE ECONÒMIC 
DEL NOU ESTAT

L
a setmana passada, abans de Nadal, va venir al meu 
despatx la senyora Concepció, doncs volia canviar 
el seu testament. Es va quedar vídua fa uns anys, no 
va tenir fills i encara que estant contenta amb els 

seus nebots, sempre ha tingut la il·lusió de deixar una part 
dels seus béns, quan morís a algunes ONG, (Organitzacions 
No Governamentals) com ara Càritas, Metges sense Fron-
teres o la Creu Roja. Volia saber com ho podia fer, i si més 
endavant canviava d’opinió sobre l’ONG, pels motius que 
fossin, si podia canviar el testament, així que vaig intentar 
respondre als seus dubtes:
1) Puc deixar tots els meus béns a una ONG?
Doncs sí, seria el que coneixem com un llegat solidari, però 
en el cas de tenir persones amb dret a legítima (fills o des-
cendents, o bé els pares en cas de no tenir fills),  tindran dret 
a un mínim d’una quarta part del valor dels meus béns.
2) Puc deixar un pis a vàries ONG conjuntament?
Sense cap problema, inclòs en percentatges diferents (per 
exemple un 20% a Caritas, un 30%  a la Creu Roja, etc.). 
l’inconvenient serà posar-se d’acord les citades ONG per tal 
de vendre’l, en temes com el preu, la gestió del dia a dia en 
cas de llogar-lo, etc...
3) Puc deixar un pis en comptes de diners a les ONG?
És clar que sí, es farà una escriptura d’acceptació del pis lle-
gat en la que compareixerà un representant de l’ONG, i a 
partir d’aquest moment ja serà propietària de l’immoble. 
4) Quins impostos paguen les ONG a l’heretar d’una persona?
Les entitats sense fins lucratius no estan subjectes a l’Impost 
de Successions i Donacions i per la qual cosa els llegats/he-
rències no pagaran cap impost de successions al morir el 
testador i acceptar el llegat/herència l’ONG.
5) Quina diferència hi ha entre un llegat i una herència?:  El 
conjunt de béns i drets d’una persona quan mor és l’herèn-
cia i un llegat és cadascun dels béns o drets del testador -un 
pis, un cotxe, diners- que poden ser lliurats a la mateixa o 

MIQUEL CANET NATÀLIA MAS

A Catalunya l’any 2015 
es varen fer llegats 

solidaris  per un valor de 
quasi trenta-tres milions 

d’euros

CARLOS JIMENEZ

L
es agències de rating juguen un paper molt important 
en el funcionament dels mercats financers internaci-
onals. Aquestes realitzen regularment una avaluació 
de l’economia i de les finances públiques d’un país i li 

assignen una “nota”, el que s’anomena rating, al deute emès pel 
seu sector públic. Com millor sigui aquesta “nota”, amb millors 
condicions (de forma més barata) aquest país o regió podrà 
finançar-se als mercats internacionals. Tenir una bona accepta-
ció als mercats és crucial per reduir els costos del deute i poder 
destinar el màxim de recursos als serveis públics fonamentals.
La “nota” o rating que aquestes agències atorguen al deute de la 
Generalitat de Catalunya il·lustra la paradoxa que existeix entre 
l’economia catalana i les finances de la Generalitat. L’economia 
catalana tancarà l’any 2016 amb unes xifres molt positives: som 
la 5a economia amb més creixement de la zona euro (19 paï-
sos), la 4a economia amb major pes del sector industrial i la 3a 
amb millor superàvit comercial de tota la UE (28 països). Les 

C. JIMÉNEZ N. MASM. CANET

R
epensar, reiniciar, reciclar són accions 
que les empreses han de fer de tant en 
tant. Buscar un moment en la voràgi-
ne del dia a dia per asseure’s, alçar la 

vista de les urgències immediates i posar la mi-
rada una mica més enllà. Com a conseqüència 
d’aquest exercici i de la voluntat de no deixar mai 
de cercar noves oportunitats de negoci, aquests 
darrers mesos des d’Àuria grup hem fet reeixir 
un propòsit del qual ens sentim molt orgullosos: 
el naixement de Cuinara. I ho hem fet amb aquest 
tarannà d’obligar-nos a tenir una actitud menys 
a curt termini.  Per dir-ho d’alguna manera, hem 
incorporat el caràcter d’una start-up dins la nos-
tra estructura. Això, per una entitat que, en el 
conjunt del seu organigrama, mou vàries empre-
ses d’economia social, marques comercials i co-
operatives de segon grau té la seva complexitat, 
no us he d’enganyar. Què vam fer, doncs? Teníem 
unes instal·lacions de cuina punteres per produir 
menjar per a col·lectivitats que, amb la desapa-
rició de Gustauria, absorbida per un mercat de 
grans competidors, necessitàvem explotar. Vam 
trobar una aliança amb les fundadores de Cuina-
ra, una start up amb l’idea de produir preparats 
naturals de menjar saludable. El resultat: una lí-
nia de productes propis de la marca Cuinara que 
es produeixen, distribueixen i  comercialitzen a 
l’empara d’Àuria. Això ens ha ofert l’oportuni-
tat de mantenir les instal·lacions industrials de 
la nostra cuina. Hem generat ocupació per a sis 
persones del col·lectiu amb risc d’exclusió social. 
I, en la primera fase de llançament, hem pogut 
arribar a les llars de l’Anoia amb una aliança es-
tratègica amb comerços de proximitat com Su-
permas. Una manera d’arribar al consumidor 
final que repliquem al llarg del territori.
L’ambició és arribar a produir entre 15.000 i 
20.000 unitats cada mes dels preparats per a cre-
mes de verdures refrigerats i sense additius que 
promouen un consum de menjar més saludable. 
Contribuïm també així a promoure un estil de 
vida més sana. Una campanya de llançament que 
vam començar a mitjans de novembre i que ha 
rebut una excel·lent acollida.
Però el que sobretot ens satisfà és que això ens 
confirma una intuïció que ja teníem. Que la di-
visió d’alimentació d’Àuria Grup té futur per 
recórrer. Amb el compromís de perseguir nous 
reptes, amb la tenacitat de creure en les bones 
idees i amb l’energia d’engegar projectes, accele-
rem aquesta manera de fer emprenedora que no 
hauríem d’oblidar mai.  

INCORPORAR 
EL CARÀCTER START-UP

MIQUEL CANET, gerent d’Àuria Grup

agències de rating destaquen la fortalesa de l’economia catalana 
i les seves potencialitats. Tanmateix, atorguen a Catalunya el pit-
jorrating de totes les Comunitats Autònomes de l’estat espanyol i 
també dels més baixos a nivell mundial.
Per què? doncs perquè entenen perfectament que els recursos dels 
que disposa la Generalitat no van lligats a l’economia catalana 
sinó a un sistema de finançament a totes llums deficient, injust 
i arbitrari. L’Estat espanyol gestiona el 95% dels recursos que ge-
nera Catalunya i ens en retorna una part. Aquesta “part” és del 
tot insuficient per cobrir els serveis públics fonamentals (sanitat, 
educació...) i representa una càrrega molt elevada per a la societat 
i per a l’economia catalana. És un fre absolut a la millora dels ni-
vells de benestar i un llast per als canvis tecnològics i estructurals 
que requereix l’economia.
Morgan Stanley, un dels principals bancs d’inversió a nivell mun-
dial, descriu en un estudi del 2014 com una Catalunya indepen-
dent milloraria el seurating entre 3 i 6 esgraons per sobre de l’ac-
tual (que és molt!), el que suposaria també un impacte positiu en 
el creixement, el saldo fiscal i en els costos de finançament.
Aquesta és l’elecció que tenim per al 2017: una República Ca-
talana que ofereix un projecte de creixement i de millors opor-
tunitats o una Catalunya autonòmica dèbil i maltractada eco-
nòmicament, apart de ser minvada dels seus drets democràtics 
més essencials.   

@miquelcanet

La divisió 
d’alimentació d’Àuria 

Grup té futur 
per recórrer. 

Les agències de rating 
juguen un paper molt 

important 
en el funcionament 

dels mercats financers 
internacionals. 
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Comencem 
la temporada de calçots!
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E n el marc del ple mu-
nicipal extraordinari 
celebrat a l’Ajunta-

ment d’Òdena el divendres 23 
de desembre es va aprovar el 
pressupost de la corporació 
per a l’any 2017 per un import 
de 5.902.378,77 euros. La pro-
posta va rebre els vots a favor 
del PSC i els vots en contra de 
CiU i ERC.
La regidora d’Hisenda, San-
dra Fernández, va presentar 
el document destacant que la 
prioritat havia estat el servei 
a les persones i que s’havi-
en potenciat les partides de 
despeses de caràcter social i 
comunitari. Pel que fa a l’ac-
ció inversora, Fernández va 
explicar que “l’augment de la 
inversió responia a la voluntat 
de complir amb els compro-
misos ja adquirits per l’Ajun-
tament en el marc del progra-
ma Pla de Barris, el qual va ser 
construït a partir d’un procés 
de participació ciutadana”. 
Fenández va insistir en què el 
pressupost estava pensat en 
tot moment en les persones i 
en garantir el benestar social i 
va explicar que “si hem hagut 
de fer alguna retallada ha estat 
en partides relacionades amb 
festes i esports”. En relació als 
ingressos, la regidora va re-
cordar que s’havien congelat 
tots els impostos i que inclús 

la taxa d’escombraries per a 
comerços s’havia abaixat. 
De les inversions urbanísti-
ques previstes en els pressu-
postos destaquen les obres de 
remodelació de la plaça Ma-
jor, incloses en el Pla de Bar-
ris i per tant subvencionades 
en un 50%, la segona fase de 
les obres del Centre Fraternal, 
-també incloses en el Pla de 
Barris i desenvolupades amb 
plans d’ocupació- i la urba-
nització del carrer Maians. Pel 
que fa al nucli de l’Espelt, els 
pressupostos contemplen in-
versions per a millores en l’en-
torn i la vila romana i el canvi 
d’enllumenat segons la nova 
normativa a la urbanització. 
Així mateix, el Pla d’Òdena 
tindrà aquest any els vestidors 
nous de la pista poliesportiva.
En el marc de serveis socials, i 
com a novetat, s’ha previst una 
nova partida de 10.000 euros 
que es destinarà a beques d’es-
tudi per a joves de més de 18 
anys. Altres novetats incloses 
en els pressupostos són l’am-
pliació del servei d’atenció 
ciutadana al Centre Cívic del 
Pla d’Òdena durant tots els 
matins, cada dia de la setmana 
de les 11:00h a 15:00h.
El regidor d’ERC, Carles Ca-
sanova, va declarar que “des 
d’ERC lamentem que les par-
tides de Serveis Socials i Edu-
cació disminueixin respecte a 
el pressupost de l’any passat, 

malgrat que l’augment de la 
despesa en un 33% però ho 
fa solament gràcies a l’endeu-
tament de 2 milions d’euros, 
que hipotecaran l’ajuntament 
durant els 10 anys vinents a 
retornar 200.000€ anuals”
Per la seva banda, Pep Solé, 
regidor per CiU, va mostrar 
la seva disconformitat amb els 
pressupostos i va dir que “és 
un pressupost amb el qual el 
Govern de Guisado no només 
hipoteca els odenencs pels 10 
anys vinents sinó que ho fa 
per una obra del tot inneces-

Òdena aprova els pressupostos pel 2017 

sària com és la Plaça Major. El 
PSC augmenta el deute d’un 
340%, passant de 746.000 a 
2.539.000€. A més, si afegim 
aquesta inversió a la Bibliote-
ca/Centre de Dia, que es fa tot 
al nucli d’Òdena, es demostra 
un sectarisme territorial cap 
als altres nuclis d’Òdena com 
L’Espelt i el Barri de Sant Pere, 
on no s’hi fa res ni s’hi podrà 
fer”.
Francisco Guisado, alcalde 
del municipi, va respondre 
que “es tracta d’un pressu-
post auster i que, per sobre 
de tot, es garanteixen els ser-
veis a les persones”. Pel que fa 
a l’endeutament va explicar 
que “augmenta el deute sen-
se sobrepassar el 75% dels 
recursos ordinaris, sostre de 

L’alcalde passarà a 
dedicar 30 hores setma-

nals a partir de l’1 de 
gener

la política d’austeritat del go-
vern de retallades de Rajoy, 
a diferència del 110% d’anys 
anteriors. Això indica clara-
ment que és un deute prudent 
i una acció de govern respon-
sable”. Pel que fa a les obres 
de la plaça Major, Guisado va 
explicar que “sí que seria una 
irresponsabilitat no aprofitar 
el cofinançament que ofereix 
el Pla de Barris i que té com a 
termini el desembre del 2018”. 
En el mateix ple, es va aprovar 
també la proposta de nova 
dedicació a jornada parcial de 
30 hores setmanals de l’alcal-
de a partir del dia 1 de gener 
per un import de 23.703,40 
euros bruts a l’any. PSC i CiU 
van votar a favor, ERC es va 
abstenir.

ÒDENA / LA VEU 

D es del dia 2 de gener 
els veïns i veïnes del 
Pla d’Òdena no han 

de desplaçar-se a les instal·la-
cions de l’Ajuntament -al nucli 
antic d’Òdena- per a fer trà-
mits administratius, ja ho po-
den fer des del Centre Cívic del 
Pla d’Òdena. S’ha instal·lat un 
punt d’atenció ciutadana atès 
per una tècnica cada dia de la 
setmana de les 11:00 h fins a 

les 15:00 h.
Fins ara s’oferia el servei 
d’atenció ciutadana dues hores 
un dia a la setmana i no es po-
dien realitzar tots els tràmits. 
Amb aquest nou servei l’Ajun-
tament augmenta les hores 
i el catàleg de serveis. Ara es 
poden tramitar empadrona-
ments, matrícules a activitats 
i tallers, instàncies, sol·licitud 
de permisos d’obres, tràmits 
del registre civil, cens animal, 
tramitació de beques i ajuts...

L’alcalde d’Òdena, Francis-
co Guisado, explica que amb 
aquest nou servei “s’aconse-
gueix dotar de més serveis al 
barri, apropar l’administra-
ció a la ciutadania i estalviar 
desplaçaments als veïns i veï-
nes del Pla d’Òdena, sobretot 
aquelles persones grans o amb 
mobilitat reduïda”. 
Amb aquest nou servei s’am-
plia el catàleg de serveis del 
Centre Cívic del Pla d’Òdena 
que se suma a tota la graella 

d’activitats culturals habitual i 
als tallers lúdic-formatius que 
es programen per a cada curs. 
Des del Centre Cívic també 
s’ofereix el servei del telecen-
tre (dilluns, dimarts, dijous i 
divendres d’11:00 h a 13:00 h 
i de 17:30 h a 19:30 h, i dime-
cres de 17:30 h a 19:30 h), l’es-
pai jove (de dilluns a diven-
dres de 17:00 h a 19:30 h), el 
casal d’avis i el ludoespai (de 
dilluns a dijous de les 17:00 h 
a les 19:00 h).

Augmenten els serveis i les hores d’atenció ciutadana 
al Pla d’Òdena

A més a més, tots els veïns i ve-
ïnes que ho desitgin poden de-
manar cita per reunir-se amb 
l’alcalde Francisco Guisado a 
les mateixes instal·lacions. Per 
fer-ho, cal trucar a l’Ajunta-
ment i fer la sol·licitud. Guisa-
do atén els dimecres de la una 
a les dues del migdia al centre 
cívic amb hora concertada. 
L’alcalde es posa a disposició 
per qui vulgui fer-li arribar 
alguna petició, suggeriment o 
plantejar-li algun problema.



ELABORACIÓ:
Posem en un vol la carbassa tallada a dauets, la 
polpa de la taronja i els encenalls de la pell de 
taronja, el clau, la canyella, i el sucre i ho deixem 
tota la nit a la nevera a macerar.
El dia següent posem en una cassola la maceració i 
ho deixem coure aproximadament unes 2h i mitja.  
Després i incorporem la copeta de rom i ho deixem 
coure una mitja hora més.
Mentrestant salpebrem el magret d’ànec i el fem 
coure en una paella primer pel costat del greix, que 

Núria Bas.
Coach de Salut i Nutrició Integrativa per The Institute 
for Integrative Nutrition de Nova York

Isidre Soteras
Propietari i cuiner del Jardí Restaurant.

hi farem uns tallets, procurant que ens quedi ben ros.
Tot seguit en una altra paella posem la confitura de 
carbassa, el vinagre i la mel i ho deixem coure, hi 
afegim la mantega i farem que ens quedi una salseta 
homogènia. Per emplatar tallem el magret d’ànec i el 
posem en forma de ventall i salsegem el magret amb 
la salseta ben calenta.

Bon profit! I bon any nou!

APUNTS 
NUTRICIONALS

La carn d’ànec és una carn molt 

rica nutricionalment parlant. Si 

eliminem la seva pell retirem la 

majoria de greixos saturats, la qual 

cosa la fa apte en dietes d’aprima-

ment. 

És una carn molt rica en proteïnes 

de qualitat, vitamines del grup B , 

així doncs és especialment benefi-

ciosa en casos on s’hagi de reduir 

l’estrès i/o les migranyes, i en mi-

nerals com el ferro de fàcil absor-

ció, zinc i fòsfor. 

Cal destacar aspectes positius, 

com per exemple, la seva aporta-

ció en l’augment de les nostres de-

fenses, reparació de cèl·lules i en-

fortiment del sistema immunitari. 

Joan Pubill

IGUALAVINS - 93 804 49 62
c/ La torre 7 Igualada
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MAGRET D’ÀNEC 
AMB CONFITURA DE CARBASSA I BALSÀMIC

INGREDIENTS  
1 pit d’ànec 
1 copa de vinagre balsàmic
50g mantega
mel de crespia
oli d’oliva
sal, pebre negre

Per a la confitura:
500g carbassa
300g sucre
1 taronja
1 clau
½ canó de canyella
1 copa de rom

Tipus: Brut Nature 
Criança: Mínim 18 mesos en rima 
Varietats: 
40% Pinot Noir 
60% varietats tradicionals, Xarel·lo, Macabeu i Parellada 
Ampolla Especial 750 ml. 

Avui us presentem un cava de Maria Casanovas de Sant Jaume Sesolive-
res, amb un disseny únic i original, el Cava GLAÇ neix per marcar ten-
dència jove, elegant i modern fidel retrat d’una nova generació. 

És un reserva agradable, ideal pel maridatge d’aquesta setmana, ja que el 
cava una de les particularitats que té és que les bombolles ens netegen la 
boca del greix del plat.

Nota de tast color groc clar amb reflexos brillants. Bombolla fina i cons-
tant dibuixant un magnífic rosari. Lleugers tocs minerals. Aroma a fruites 
blanques amb notes cítriques. En boca expressa elegància, fresc i amb un 
final persistent. Perfecte com a aperitiu o capritx. Ideal per acompanyar 
arrossos, carpaccios i formatges suaus. Deliciós amb un pernil de gla. 

MARIA CASANOVAS GLAÇ
Brut Nature D.O CAVA-

Maridatge de vins i caves: Quan el menjar sigui de cuina regional, aparella vins i caves d’aques-
ta regió. Els vins i caves són dissenyats i cultivats per estar vinculats amb els aliments. Quina 
millor manera d’obtenir l’experiència regional completa d’una cuina particular, d’aparellar 
amb un vi de la mateixa zona? Els productors de vi de tot el món creen els vins preparats amb 
els ingredients disponibles per als plats. Del sòl, l’ingredient principal en la producció de vi i 
el menjar, poden prestar espècies úniques a regions específiques del món.

Esperem que us agradi aquest cava tan elegant! Un bon cava, un bon regal de Reis!



btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

c/Comarca 62,   tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail .com
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Melcior, Gaspar i Bal-
tasar arribaran, avui 
5 de gener a la Pobla 

de Claramunt, carregats de no-
vetats. Una de les principals no-
vetats serà que Ses Majestats es-
trenaran carrosses. La cavalcada 
començarà a 2/4 de 7 de la tarda 
des de l’Estació de Tren.
L’activitat l’organitzaran la Co-
missió de Reis i la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament. Ses 
Majestats viatjaran en carrosses 
i els patges, en tren. En arribar a 
l’estació, el pregoner donarà la 
benvinguda a la comitiva reial i 
els infants portaran fanalets per 
rebre’ls. Com a novetat, els nens 
i nenes més petits podran pujar 
a les carrosses a fer-se fotos amb 
els Reis. 
Tot seguit, començarà la caval-
cada que recorrerà l’avinguda 
de Gumersind Bisbal, els carrers 
de García Lorca, Soldevila, Pare 
Anton Soteras, l’avinguda de 
Catalunya i la plaça de l’Ajunta-
ment. Quan Ses Majestats arri-
bin al centre del poble, i també 
com a novetat, aniran a adorar 
a l’església de Santa Maria, com 
s’havia fet anys enrere. 
A continuació, l’alcalde, Santi 
Broch, rebrà Melcior, Gaspar 

i Baltasar al balcó de la Casa 
Consistorial i després dels par-
laments hi haurà, com cada any, 
coca i moscatell per a tothom. 
Un cop finalitzada la benvin-
guda, Ses Majestats i els patges 
passaran per les llars poblatanes 
a repartir els regals.
La recollida de paquets es farà el 
dimecres 4 i el dijous 5 de gener 
al Teatre Jardí. L’horari serà: el 
dia 4, de les 11 del matí a la 1 
del migdia i de les 5 de la tarda 
a les 8 del vespre, i el dia 5, de 
les 10 del matí a la 1 del migdia. 
Fora d’aquests dies i horaris no 
s’admetran paquets. La tramesa 
és gratuïta.

Visita del patge Faruk
El dissabte 31 de desembre al 
migdia a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal, la quitxalla va rebre la 
visita del patge Faruk. Més de 
160 nens i nenes van lliurar les 
cartes a l’emissari reial. Abans 
de l’arribada del patge, els més 
petits van passar una estona 
divertida amb l’espectacle “Un 
dia genial”, a càrrec del grup 
Alea Teatre.
Després de l’animació infan-
til, es va sortejar un pastís de 
llaminadures. L’activitat la va 
organitzar la Comissió de Reis 
i la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. 

La cavalcada de Reis arriba 
carregada de novetats

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex-
posicions de la Pobla 
de Claramunt acollirà 

una mostra dels treballs de les 
alumnes de les classes de patc-
hwork, que s’organitzen des de 
la regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament. La col·lecció 
s’inaugurarà el diumenge 8 de 
gener a la 1 del migdia i es po-
drà visitar fins al 22 de gener.
Les classes de patchwork es 
fan els divendres a la tarda al 
Local Social de l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal i tenen com a 

professora l’Anna Ramírez. En 
aquest curs hi participen tret-
ze alumnes: Pilar Tula, Aurora 
Pérez, Anna M. Bartrolí, Pie-
dad Molina, Isabel Camacho, 
Lola Borrull, Angelina Jornet, 

Exposició dels treballs de les alumnes 
de patchwork de la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

U na quarantena de 
persones van parti-
cipar, el dissabte 31 

de desembre, a la festa de Cap 
d’Any que va organitzar l’As-
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran de la Pobla de Clara-
munt. La celebració va inclou-
re un sopar i ball i va comptar 
amb el suport de la regidoria 
de Benestar Social de l’Ajun-
tament.
El sopar es va fer a partir de 
les 9 del vespre al restaurant 
Camí del Castell. Hi van assis-
tir una trentena de comensals 
que van gaudir d’un molt bon 
sopar. A partir de les 12 de la 
nit, a l’Ateneu Gumersind Bis-
bal, els assistents a la festa, que 
van ser una quarantena, van 
poder menjar el raïm i mentre 

ballaven al ritme de la músi-
ca del grup A Vives Veus van 
poder beure una copa de cava 
i menjar torrons i coca. I no 
hi va faltar la típica bossa de 
cotilló.
La regidoria de Joventut tam-

Unes 40 persones participen a la 
festa de Cap d’Any de l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran

Pepita Caus, Rafaela López, 
Pepita Soteras, Carme Casa-
led, Montserrat Vidal i Pilar 
Samariego. 
L’exposició es podrà visitar 
de dilluns a dissabte, de 2/4 
de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del 
vespre, i els diumenges, de les 
12 a les 2 del migdia. La mos-
tra l’organitza la regidoria de 
Cultura. El patchwork va néi-
xer com una forma d’aprofi-
tar roba que ja no s’utilitza o 
retalls vells per convertir-los 
en teixits nous i transfor-
mar-los en diverses peces, 
com vànoves. 

bé va acomiadar el 2016 i va 
donar la benvinguda al 2017 
amb una festa, que va reunir 
una vintena de  nois i noies. 
La celebració va tenir lloc el 
divendres 30 de desembre al 
local del Cau Jove. 
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(Oferta vàlida per a nous subscriptors
 i �ns exhaurir existències)

Aquests Reis

+ informació a administracio@veuanoia.cat
o per telèfon 93 804 24 51 o c/ Del Retir, 40

REGALA UNA 
SUBSCRIPCIÓ 

ANUAL A LA VEU 
I EMPORTA’T 

UN RELLOTGE 
DE REGAL PER

 NOMÉS 66€

ÒDENA / LA VEU 

E l pròxim dia 7 de gener 
tindrà lloc la compe-
tició de doma clàssica 

a les instal·lacions del Club 
Hípic Espelt ubicat a la roda-
lia de la nostra ciutat. A par-
tir de les 9h del matí fins a les 
15 h, més de 50 participants 
és donaran cita en aquest lloc 
participant en el primer esde-
veniment d’aquestes caracte-
rístiques que te lloc a la nostra 
comarca, i on, la perícia dels 
genets és posarà a prova en di-
ferents nivells de dificultat.
La doma Clàssica és una dis-
ciplina Olímpica basada en 
l’harmonia entre genet i ca-
vall i on es realitzen una serie 
de moviments preestablerts 
de gran dificultat i elegància 

conegut amb el nom de re-
prise. Els moviments execu-
tats pel cavall, encara que són 
naturals per ell, requereixen 
entrenament previ i una gran 
simbiosi entre genet i cavall. 
Desplaçaments laterals, girs 
sobre si mateixos, canvi de 

1r. Certamen de doma clàssica al 
Club Hípic Espelt

peus a galop o trot a més a més 
de proves d’extrema dificultat 
i elegància com són Passage i 
Piafe són analitzades pels jut-
ges de la prova que determina-
ran el guanyador d’aquesta.
Sens dubte, un espectacle únic 
que tindrà lloc a casa nostre.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Associació de Pen-
sionistes i Jubilats de 
Vilanova del Camí va 

acomiadar l’any amb una de 
les activitats que més els agra-
da, ballar. Això sí, el seu Cap 
d’Any es va avançar una mica 
al del calendari perquè el van 
celebrar el 17 de desembre.
Unes 200 persones van gaudir 
a Can Papasseit d’un gran ball 
amenitzat per l’Orquestra Li-
berty. A la mitja part, l’Associ-
ació va obsequiar als assistents 
amb un berenar,  entrepà de 
pernil i una bossa amb tor-
rons i polvorons i cava per 
brindar tot desitjant un 2017 
“ple de salut i prosperitat”.
El ball de la gent gran es re-

L’Associació de Pensionistes i Jubilats 
vilanovins acomiada el 2016 ballant 
amb el grup Liberty 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

C oincidint amb l’inici 
del nou any, Joventut 
Vilanova del Camí 

està preparant l’oferta de nous 
cursos per a joves. Han fet una 
crida a les entitats i també a 
talleristes a títol individual, 
perquè facin arribar les pro-
postes de possibles tallers i 
cursos abans del divendres 20 
de gener. Cal tenir en compte 
que la programació ha de tenir 
una durada de dos mesos (de 
mitjan febrer a mitjan d’abril) 

i que va dirigida, sobretot, a 
joves d’entre 12 i 18 anys.
Podeu enviar les vostres inici-
atives al correu srodriguez@
anoiajove.cat amb el  currí-
culum i l’explicació del curs.
D’entre les propostes rebudes, 
Joventut farà una selecció va-
lorant els aspectes com l’ade-
quació del taller al col·lectiu 
jove, el cost del curs i la for-
mació del tallerista en relació 
amb el contingut. Cal recor-
dar també que per dur a ter-
me els cursos, el tallerista ha 
de poder facturar.

Joventut prepara un nou 
cicle de tallers per a joves 
a Vilanova del Camí

prendrà després de Reis. La 
primera sessió, que estarà 
amenitzada pel solista Raül,  
s’ha previst per al dissabte 7 
de gener.
D’altra banda, l’Associació de 

Pensionistes i Jubilats infor-
ma que a partir d’aquest mes 
de gener cada divendres a les 
16:30 h al Casal es pot passar 
una estona entretinguda ju-
gant al Bingo. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l Banc de Sang i Teixits 
ha anunciat els acaptes 
d’aquest mes de gener. 

El dimecres dia 11 seran a Vi-
lanova del Camí, de 5 a 9 del 
vespre a la sala polivalent de 

Can Papasseit. Cal recordar 
que a banda de donació de 
sang es farà també la de plas-
ma, això sí, amb cita prèvia. 
Pel que fa a la resta d’acap-
tes previstos seran: dijous, 
dia 19, a Igualada, de 17 a 21 
h, a la plaça de Cal Font; di-

jous, dia 19,  a Piera, on es fa 
la Marató d’aquesta localitat 
de 10 del matí a 22 h al Casal 
de la Gent Gran; divendres, 
20, a Castellolí, de 17h a 20h 
al consultori mèdic i dissab-
te, 28, a Calaf, de 10 a 14 h a 
l’INS Alexandre de Riquer.

Primer acapte de sang a Vilanova, 
dimecres dia 11



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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HOSTALETS DE P / LA VEU 

C oincidint amb el cap 
de setmana, l’any 
2016 va passar a la 

història amb totes les coses 
bones i dolentes per donar 
pas al nou any.
I després de les celebracions 
de Cap d’Any, diumenge a 
la tarda, la sala del Teatre del 
Casal Català es va omplir de 
nens i nenes per rebre el Patge 
Txelín i lliurar la carta per als 
Reis d’Orient.
En total, l’enviat de Ses Ma-
jestats es va endur 97 corres-
pondències i 1 xumet. Ara 
caldrà tenir una mica de pa-
ciència perquè en molt pocs 
dies els Reis seran a Can Fo-
salba (dimecres) i al nucli 
del poble amb la tradicional 

Un 2017 ple d’il·lusions per als 
infants dels Hostalets de Pierola

cavalcada (dijous) per omplir 
de joguines i regals les llars 
hostaletenques.
El dijous, 5 de gener arribarà 
el dia més especial d’aquestes 
festes. A partir de les 18.00h 

Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent visitaran tots els nens i 
nenes dels Hostalets de Pie-
rola. Prepareu els últims de-
sitjos i gaudiu de la nit més 
especia i màgica!

VALLBONA D’A. / LA VEU 

E l director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua 
(ACA), Jordi Agustí, ha 

comunicat a l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia les soluci-
ons que l’organisme ha aplicat 
i que aplicarà sobre l’estació 
depuradora d’aigües residuals 
del municipi (EDAR), situada 
al costat de l’estació de Cape-
llades. Les accions arriben ar-
ran de les queixes de veïns de la 
Ronda del Capelló per sorolls 
i olors provinents de l’EDAR, 
que l’Ajuntament de Capella-

des va comunicar a l’ACA.
Segons l’organisme del Depar-
tament de Territori i Sosteni-
bilitat, els problemes d’olors 
ja els havien detectat abans 
de la queixa, i afirmen que 
aquest desembre ja les havien 
eliminat. Pel que fa als sorolls, 
l’ACA explica que ha fet una 
diagnosi de l’origen i intensi-
tat dels sorolls, que han situat 
a les canonades que aporten 
l’aire necessari al tractament 
biològic. A mitjan desembre 
l’entitat assegurava que havien 
reduït provisionalment els so-
rolls amb un aïllament acústic 

extern.
L’ACA considera que l’origen 
del problema prové de l’in-
crement de necessitats d’ai-
re per assolir la qualitat de 
l’abocament, arran de l’incre-
ment de l’activitat industrial 
des de 2013. Per això informa 
que l’adjudicatari del servei 
d’explotació de la instal·la-
ció, que s’ha iniciat aquest 1 
de gener, haurà de canviar els 
difusors d’aire i la bufant que 
els alimenta. Segons l’ACA, 
els nous equips reduiran el 
soroll emès i incrementaran 
la qualitat del procés.

L’ACA informa Vallbona d’Anoia 
de les solucions que han aplicat i 
aplicaran a la depuradora

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l pressupost municipal 
de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola 

per l’any 2017 presenta tres 
eixos claus: independència 
econòmica dels ingressos es-
pecials provinents de l’aboca-
dor i ecoparc, consolidació i 
augment de la despesa social 
i augment de les inversions en 
equipaments i millores urba-
nístiques.
En el darrer Ple Extraordina-
ri del dilluns, 19 de desembre 
l’equip de govern va presen-
tar la proposta de pressupost 
municipal per l’any 2017, que 
va passar el primer tràmit en 
ser aprovada inicialment per 6 
vots a favor (PSC i MCH), 4 
en contra (ERC) i 1 abstenció 
(CiU).
El primer element destacable 
d’aquest pressupost és assolir 
un dels objectius que l’equip 
de govern s’havia proposat per 
aquest mandat: la indepen-
dència econòmica respecte els 
ingressos especials que prove-
nen de l’abocador i l’ecoparc. 
Aquesta situació significa que, 
per primera vegada, totes 
les despeses estructurals de 
l’Ajuntament (administració 
i competències pròpies) són 
finançats estrictament amb els 
ingressos ordinaris de l’Ajun-
tament (impostos, subvenci-
ons i quotes urbanístiques). 
S’ha arribat a aquesta situació 
gràcies a la important dismi-
nució de la despesa adminis-
trativa de l’Ajuntament en 
més de 400.000 euros respecte 
el pressupost de l’any 2011.
El segon aspecte més remar-

cable d’aquesta proposta de 
pressupost és la consolidació i 
augment de la despesa social. 
L’objectiu de l’equip de govern 
és facilitar a les famílies hosta-
letenques el seu benestar, so-
bretot en allò que fa referència 
a estudis, formació, ocupació, 
joventut, cultura, atenció la 
gent gran i benestar social. El 
pressupost per aquestes àrees 
ha augmentat un 10,25%, una 
mica més de 250.000 euros. 
Respecte l’any 2011 la despesa 
social ha pujat d’ 1.270.000 
euros a més de 2.700.00 euros, 
passant a ser gairebé el 56% 
total del pressupost.
El darrer aspecte a destacar és 
l’augment de la inversió, que 
té com a objectiu la millora de 
l’espai urbanístic, l’eficiència 
energètica i l’adequació de les 
àrees d’activitat econòmica. 
El pressupost d’inversió aug-
menta un 234%, passant de 
717.000 euros a 2.395.000 eu-
ros. Les inversions més impor-
tants corresponen a l’adequa-
ció de l’àrea industrial de Mas 
d’en Pi amb 1.500.000 euros, 
arranjaments de camins amb 
70.000 euros, arranjament 
de l’edifici del rellotge amb 
115.000 euros i actuacions en 
eficiència i estalvi energètic 
amb 192.000 euros.

L’Ajuntament dels 
Hostalets aprova el 
pressupost per al 2017
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A l'estrès quotidià se li afegeix sovint una manca d'exercici, una postura incorrecte i 
una alimentació no adient. Li exigim massa al nostre cos i el treiem del seu equilibri.
La ESPINOLOGÍA és una teràpia natural que té com a objectiu ajudar alliberar-te de 
tensions per restablir el correcte equilibri-estabilitat del teu organisme.
La ESPINOLOGÍA dia rere dia millorant la qualitat de vida!

Sant Jordi, 15. Local • IGUALADA 08700

93 180 59 18
656 70 79 21

Cuidate Centro
de Espinología

50% dte en la 1º visita.
Entrevista amb la espinologa

sessió inclosa.
ARA NOMES 25€

CALAF / LA VEU 

E l passat dia de Sant Es-
teve, els nens  i nenes 
de Calaf van entregar 

la seva carta als patges reials, 
Farik, Farak i Faruk. I aquests 
dies ja esperen ansiós l’arri-
bada dels Reis d’Orient. En-
guany, com a novetat, la nit 
més màgica de l’any arrenca-
rà amb una concentració que 
tindrà lloc a les 17.30 hores al 
Casal de Calaf. I per fer més 
curta l’espera, es repartirà 
coca i xocolata per a tothom. 
Des d’allí es podrà admirar 
l’arribada de la Cavalcada que 
enguany baixarà, il·luminada 
per torxes, des del turó de Sant 
Sebastià. A partir d’aquest 
punt la comitiva es dirigirà a la 
plaça Gran on, cap a les 18.00 
hores, arribaran a peu els tres 

Tot a punt per viure la nit més 
màgica de l’any a Calaf

Reis d’Orient acompanyats de 
tots els patges. Seguidament, 
entraran a l’església de Sant 
Jaume on faran l’adoració a 
l’infant Jesús.
Com ja és tradicional, les 
carrosses emprendran el seu 
recorregut, que estarà ame-
nitzat per una xaranga, des de 
dalt de l’avinguda de la Pau 

per finalitzar-lo a la plaça de 
Barcelona ‘92. Allí, el Consell 
d’Infants llegirà la seva carta 
de desitjos i demandes per al 
poble i es podran escoltar els 
discursos de l’alcalde, Jordi 
Badia, i dels Reis d’Orient. En 
acabat, els patges començaran 
el repartiment de regals per les 
cases del municipi.

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
ha obert la convocatò-
ria per proposar candi-

dats per als premis de la Nit 
de l’Esport i la Cultura 2016 
que es lliuraran durant una 
gala que se celebrarà, el 3 de 
febrer, en el marc de la Festa 
Major de Santa Calamanda. 
Amb aquests guardons es re-
coneixeran a les persones i 
entitats locals que han desta-
cat pels èxits assolits o per la 
promoció que han fet de l’es-
port i la cultura durant l’any 
2016. Es posa en valor, així, el 

seu esforç, la dedicació i disci-
plina que fan que el municipi 
tingui un ampli i variat calen-
dari d’activitats esportives i 
culturals.
Un altre dels objectius dels 
premis és el reconeixement 
de trajectòries destacades en 
el món cultural i esportiu. Al-
hora es vol destacar, promou-
re, afavorir i fomentar noves 
iniciatives individuals o col-
lectives en tots els àmbits de 
l’esport i la cultura que con-
tribueixin de manera notable 
i continuada en la millora del 
panorama esportiu i cultural 
calafí.

A partir d’ara i fins al dia 20 
de gener, qualsevol persona de 
Calaf pot proposar candidats 
per a cada una de les moda-
litats dels premis de cultura 
i esports. Per fer-ho, cal pre-
sentar una proposta raonada 
a través del full que caldrà 
lliurar al Registre Municipal 
de l’Ajuntament. Per poder 
ser guardonat en qualsevol de 
les categories, excepte per al 
Premi Alta Segarra de l’Esport 
o el Premi Alta Segarra de la 
Cultura, cal estar empadronat 
a Calaf o pertànyer a una en-
titat esportiva o cultural ins-
crita en el registre municipal 
d’entitats.

L’Ajuntament de Calaf convoca els 
premis de l’esport i la cultura 2016

MASQUEFA / LA VEU 

Amb l’objectiu de se-
guir treballant en la 
promoció de la mobi-

litat tova i la reducció d’emis-
sions de CO2, Masquefa s’ha 
fet aquest mes de desembre 
amb la cessió d’un vehicle po-
licial elèctric que anirà desti-
nat a la Policia Local. Aquest 
mitjà de transport, cedit per 
l’empresa automobilística 
“Kia” i transformat per “Dex-
tron”, estarà en període de 
proves des del 29 de desembre 
fins al 9 de gener amb l’objec-
tiu de comprovar i avaluar la 
seva eficiència. Els vehicle en 
qüestió -model “Kia Soul”-, té 
una autonomia aproximada 
de 180 quilòmetres, es carre-
ga en vuit hores i és respec-
tuós amb el medi ambient, ja 
que no emet CO2 ni fa soroll. 
L’alcalde Xavier Boquete, que 

en va rebre les claus aquest 
dijous 29 de desembre, des-
taca la importància d’aquesta 
cessió “per l’efecte exempli-
ficador que des de les admi-
nistracions locals té sobre la 
ciutadania, que veu en el cot-
xe elèctric una mesura per 
disminuir la contaminació 
acústica i atmosfèrica i lluitar 
contra el canvi climàtic”. Des 
del 29 de desembre fins el 9 de 
gener, la Policia Local avalua-
rà el funcionament del cotxe 
com a vehicle de patrulla amb 
la finalitat de continuar de-
senvolupant el seu servei pú-
blic de forma eficient, ràpida 
i professional, a la vegada que 
es dóna un pas simbòlic en la 
lluita contra el canvi climàtic. 
En aquest sentit, els agents 
policials hauran de compli-
mentar un qüestionari de 
prestacions en cada torn per 
saber les seves opinions.

La Policia Local de 
Masquefa provarà durant 
dues setmanes un nou 
vehicle elèctric
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Reis d’Igualada, 
1951

E
ls Reis d’Igualada tenen una llarguíssima història, per la 
qual cosa estan considerats els més antics de Catalunya i 
els que tenen una festa d’allò més singular i apreciada per a 
tots aquells que tenen el goig de poder veure-la en directe. 

El pas dels anys també ha canviat la “logística” dels Reis. Fins l’any 
1951, els patges anaven a cavall. A partir d’aquell any, com mostra 
la imatge, es van canviar i s’hi van incorporar les motos.
Fons Comissió Cavalcada de Reis d’Igualada.  



Bon inici de Dakar de Nani Roma-Àlex Haro i Armand Monleón

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

E l Dakar 2017 va co·
mençar aquest dilluns 
amb temperatures que 

van oscil·lar entre els 40 i 45 
graus de sensació tèrmica a 
Chaco. Es va iniciar a Asun·
ción del Paraguai i va ingres·
sar a l’Argentina a través de 
Formosa. Els competidors van 
completar la jornada després 
de 454 quilòmetres, 39 dels 
quals cronometrats. El di·
marts després de marxar des 
de Resistència, on l’autòdrom 
Santiago Yaco Guarnieri va 
albergar al primer bivac, els 
participants van recórrer un 
tram especial de 275 quilòme·
tres per després totalitzar 800 
fins arribar a San Miguel de 
Tucuman, passant per Santia·
go de l’Estero.
Entre els participants, l’es·
pecial atenció a l’Anoia es la 
participació del pilot igualadí 
Armand Monleón amb KTM i 
de l’osonenc Nani Roma copi·
lotat per l’odenenc Àlex Haro 
amb Toyota Hilux.  Armand 
es va mostrar a la primera 
etapa caut i a l’expectativa per 
deixar anar els nervis en la 
primera presa de contacte, va 
completar el tram cronome·
trat en 30 minuts i 45 segons, 
finalitzant la jornada a la vintè 
cinquena posició i a dos mi·
nuts i 25 segons del primer 
classificat.
Monleón comentava al final 
de l’etapa del dilluns: “Ha estat 
una etapa curta però impor·
tant. Portem molts dies sense 
entrenar amb la moto de ral·
li i molt de temps preparant 

Nani Roma i Àlex Haro des de l’inici porten un ritme ràpid.
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Armand Monleón espectacular com sempre.

aquesta carrera. Els nervis es·
tan a flor de pell però el més 
important és tenir un bon fe·
eling des del primer quilòme·
tre i anar agafant, poc a poc, 
el ritme. Ara estem una mica 
a l’expectativa de l’entrada 
en les etapes importants. La 
d’avui ha estat una etapa amb 
un últim tram de 340 quilò·
metres d’enllaç, i amb aquesta 
calor mai és fàcil. Però anem 
amb un bon programa nutri·
cional i ben hidratats, i amb 
aquest pla funcionem bé “.
Pel que fa a Nani Roma i Àlex 
Haro van acabar tercers i es·
taven satisfets com així ho co·
mentaven: “L’etapa ens ha ser·
vit per trencar els nervis de tot 
l’any esperant l’inici d’aquesta 
edició. Hem sortit molt con·
centrats pensant en evitar 
qualsevol problema de primer 
dia de carrera. Ara recollim 
el fruit de tot el treball previ 
amb el Toyota Hilux”. “L’stage 
inicial ha servit per verificar 
que tot està perfecte i estem 
contents perquè hem fet un 

bon treball de pretemporada”. 
La pista estava molt més tren·
cada del que pensàvem, amb 
trams difícils i tècnics, però 
hem gaudit del recorregut 
amb l’entusiasme del públic. 
Hem començat bé, fins i tot 
millor del que havíem plane·
jat, i al final se’ns ha fet curta 
l’especial”.
A l’espera que comencin les 
etapes de navegació i l’agu·
lla de l’altímetre vagi pujant 
i es dispari fins arribar a més 
de 3.000 metres d’altitud, el 
Dakar 2017 transita per la 
zona nord d’Argentina entre 
la calor asfixiant i la pols tan 
incòmode per als pilots. En 
la segona etapa amb sortida 
a Resistència i arribada a San 
Miguel de Tucumán, ha aug·
mentat considerablement el 
quilometratge respecte a la 
jornada inaugural perquè els 
pilots han hagut de fer front 
a 803 quilòmetres, dels quals 
275 han estat cronometrats. 
Armand Monleón, en la seva 
segona participació al Dakar, 

ha conclòs divuitè.
Al final d’aquesta segona eta·
pa deia: “Ha estat una etapa 
molt ràpida, sobretot al prin·
cipi, amb molt fesh·fesh i 
molta pols. És important anar 
agafant ritme i col·locar·se en 
un bon grup per començar les 
etapes de Bolívia, que segur 
que marcaran les diferències. 
És important estar en un bon 
grup. Cal remarcar que avui, 
en els primers 20 quilòme·
tres, he atrapat a la Laia Sanz. 
Quan estava en el seu núvol 
de pols, m’ha vist i s’ha apar·
tat. Bon detall de la Laia, estic 
molt agraït”.
Al final de l’etapa, Nani Roma 
i Àlex Haro feien una valora·
ció de la mateixa: “Ha estat 
una etapa molt ràpida, amb 
una part inicial molt tècnica 
pel fang, en què hem tingut un 
problema amb l’aigua de l’ei·
xugaparabrises, que no funci·
onava . No sé què ha passat, 
perquè el motor funciona i hi 
ha aigua. S’haurà deixat anar 
algun tub. Això ha fet que a la 

zona de fang hàgim anat una 
mica penalitzats. La resta de 
l’etapa hem anat perdent un 
temps lògic. Malgrat aquest 
contratemps, el pilot i copilot 
de Toyota es mostraven satis·
fets del dia. Hem anat bé i es·
tem contents de com van totes 
les coses. En principi tot està 
OK, el cotxe va molt bé, amb 
Àlex també. Tot està funcio·
nant perfecte fins ara, al mar·
ge del petit problema d’avui. 
Però a tothom li passen coses 
i cada un tenim petits proble·
mes. Intentem que siguin pocs 
i que siguin lleus “.
Nani i Àlex diuen estar ja pre·
parats per a l’etapa de demà. 
“Serà una etapa on hi haurà 
navegació, de manera que serà 
més difícil el tema, i en la qual 
les coses poden canviar molt”.
Així doncs, a l’hora d’escriure 
aquestes línies aquest dimarts 
al final de la segona etapa, bo·
nes etapes de Nani Roma amb 
Àlex Haro i Armand Monleón 
en aquest interessant Dakar 
que tot just acaba de començar.

L’Igualada HC dóna de baixa el jugador Nil Garreta

HOQUEI / LA VEU

L ’Igualada Hoquei Club 
ha comunicat que ha 
decidit donar la baixa 

del jugador Nil Garreta Lara 
perquè en les properes hores 
es pugui incorporar a l’equip 
del CP Vilanova de la Primera 
Nacional.

Tot i que el tècnic Ferran 
López i el club no volien que 
marxés, Nil Garreta, vol pro·
var l’oportunitat de poder 
disposar de més minuts de joc 
dels que tenia a Igualada i per 
això ha demanat la seva des·
vinculació amb el seu equip 
de tota la vida.
Des de l’IHC es “lamenta la 

baixa d’un jugador compro·
mès i vinculat amb el club, 
però al mateix temps li desit·
ja tota la sort en aquest nou 
repte esportiu com a jugador. 
Nil Garreta continuarà sent el 
màxim responsable de l’escola 
de patinatge del club”.
L’IHC informa que no farà 
cap incorporació externa per 

cobrir la baixa. El cos tècnic i 
la directiva han decidit que els 
júniors Jordi Méndez i Ori·
ol Prat que estaven entrenant 
habitualment amb el primer 
equip, ho continuïn fent i tre·
ballin de valent per fer·se un 
lloc sense oblidar·se dels seus 
compromisos amb l’equip jú·
nior i l’IHC B de 1a Catalana. 



FUTBOL / LA VEU 

E l CF Igualada torna 
diumenge a la com-
petició del grup segon 

de la1a Catalana. S’enfronta-
rà al Vista Alegre de Vilade-
cans. Els de Gimeno porten 
una bona colla de partits 
sense perdre, amb una clara 
trajectòria ascendent, fet que 
ha els ha permès d’abando-
nar no només el darrer lloc 
de la classificació, sinó sortir 
de la zona de descens.
Tot i que els blaus són ara 
a cinc punts del gruix del 
grup més important, el seu 
bon joc de les últimes jor-
nades fa tenir esperances de 
que pugui acabar la prime-
ra volta “atrapant” a la resta 
d’equips. Llavors, tot seria 
gairebé com començar de 
zero. 
Cal esmentar que entre el 
13è classificat -un lloc més 
amunt del què ara ocupa el 
CFI- i el 5è de la taula no-

El CF Igualada jugarà diumenge el primer partit 
de l’any a les Comes, davant el Vista Alegre
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FUTBOL / LA VEU 

D esprés d’un inici cer-
tament espectacular, 
els equips anoiencs 

han perdut gas en les últimes 
setmanes a la 2a i 3a divisions 
catalanes. 
A 2a, el Montserrat, equip 
novell a la categoria, va fer un 
inici molt prometedor, fins al 
punt de situar-se gairebé en 
zona d’ascens. Mica en mica, 
però, ha anat resituant-se, 
fins a un igualment meritori 
sisè lloc de la taula, lluny de 
la zona de perill. Els iguala-
dins no haurien de patir gaire 
per a conservar la categoria. 
Aquest cap de setmana, dis-
sabte a les 17.30 h., juguen al 
camp del Vilafranca Atlètic,  
el desè classificat.
En canvi, el San Mauro, des-
prés d’unes temporades de 
relativa tranquil·litat a la ca-
tegoria, sembla que ho està 
passant malament. A només 
dos punts de la zona de des-
cens, els montbuiencs porten 
dues jornades consecutives 
perdent els seus compromi-
sos i necessiten imperiosa-
ment guanyar diumenge, a les 
5 a casa, a la Fontsanta Can 
Fatjó, un rival directe, amb 
un punt més a la classificació. 

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

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 16 (8 de gener)
Cooperativa - Dinamic Batlló
At. Sant Just - U. Bellvitge
Espluguenc - St. Joan D.
Vilafranca At. - MONTSERRAT
Júnior - Martorell
Moja - Gornal
SAN MAURO - Fontsanta
Olímpic Fatjó - Atl. Prat
Marianao P. - Can Vidalet

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

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 16 (8 de gener)
ANOIA - Begues
Sitges - Hortonenc
St. Cugat S. - Martinenca
PIERA - La Múnia
ÒDENA - St. Pere M.
CARME - Olivella
CALAF- Riudebitlles
HOSTALETS - Ribetana
Cubelles - Suburense B

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

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 16 (8 de gener)
Viladecans - Jesús Maria
Vilanova G. - Santboià
Almacelles - San Cristóbal
Lleida B - Balaguer
Reus B - St. Ildefons
IGUALADA - Vista Alegre
Vilaseca - Morell
Rapitenca - Alpicat
Rubí - Suburense

futbol 4A CATALANA G7

més hi ha quatre punts de 
diferència.
Només hi ha dos equips que, 
en les darreres cinc jornades, 
no hagin perdut cap par-
tit: el CF Igualada i el Reus 
Deportiu B, i, entre aquests 

dos, el balanç és més posi-
tiu per als igualadins. Són, 
doncs, el millor equip de la 
1a Catalana dels dos darrers 
mesos. Increïble.
Respecte el proper rival, el 
Vista Alegre ocupa la 10a 

Els equips anoiencs han perdut gas a 2a i 3a 

posició, amb 21 punts, sis 
més que els igualadins. Fa 
cinc jornades que no guanya 
cap partit, i, lluny del seu es-
tadi, ha aconseguit la victò-
ria en tres ocasions, per un 
empat i tres derrotes. 

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

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

Partit clau.
A 3a, tots els equips de l’Ano-
ia jugaran a casa aquesta pro-
pera jornada. Una molt bona 
ocasió per gaudir del futbol 
de la comarca, però en el grup 
12è la sort va per barris. Cap 
equip sembla ser un candidat 
a pujar a segona. Almenys 
l’Anoia, cinquè a la classifica-
ció a quatre punts de la pro-
moció, podria ser-ne un, però 
porta tres derrotes en els dar-
rers cinc partits que ha jugat. 
El partit de diumenge a les 12 
a casa contra el líder Begues 
-només una derrota en 15 
partits- es presenta com una 
oportunitat d’or per comen-
çar l’any donant sorpreses.
Piera, Òdena i Calaf estan si-
tuats a la zona tranquil·la de 
la taula, i, més avall, Carme 
i Hostalets de Pierola estan 
en zona de descens. Els car-
metans són uns “habituals” 
d’estar a prop del perill gai-

rebé totes les temporades, 
però sempre se n’acaben sor-
tint. A veure si també tenen 
sort en aquesta ocasió, però 
segur que no serà gens fàcil. 
L’Hostalets de Pierola, nou a 

la categoria, no està encaixant 
gens bé la tercera catalana, 
amb només dues victòries, i 
la salvació cada vegada més 
lluny.
A 4a, el San Mauro B sembla 
llençat cap al títol i l’ascens, 
però no té prou  distància res-
pecte els seus rivals per estar 
tranquil. El més important, 
la Pobla de Claramunt, se-
gon, però també cal tenir en 
compte al Capellades i a un 
sorprenent Tous. Precisament 
aquests dos darrers equips es 
veuran aquesta jornada.

El Club Handbol Igualada, convoca a tots 
els socis a la celebració de l'Assemblea 
Anual General Ordinària que tindrà lloc el 
proper dimecres 18 de gener de 2017, a la 
Sala d'Actes del Complex Esportiu Les 
Comes, a les 19'30 hores en primera con-
vocatòria i a les 20'00 hores en segona.



MUIXING / LA VEU 

E ls millors especialistes 
catalans i practicants 
de tots els nivells de ca-

nicròs prendran part aquest 
8 de gener al 5è Canicròs de 
Vallbona d’Anoia, impulsat 
per gener l’SKJ NonStop-Tu-
ga Team i l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia, amb el 
suport d’Athlon Experience, 
Tuga Wear, Non-Stop Do-
gwear i Firvet. Aquesta edició 
comptarà amb un nou circuit 
en perfectes condicions per a 
la practica d’aquest esport.
Entre els participants hi hau-
rà el jove corredor de Vallbo-
na d’Anoia Victor Carrasco, 
membre de l’Athlon Team, 
set vegades internacional 

Diumenge, torna el 
Canicròs de Vallbona

Onze membres de l’Agility Rivalcan 
inicien proves a nivell nacional

amb la selecció espanyola, re-
centment proclamat campió 
d’Europa de bikejoring i tam-
bé actual campió d’Espanya 
en l’especialitat d’skijoring i 
bikejoring.
El canicròs, inclòs dins del 
múixing i els esports d’hi-
vern, és una modalitat de les 
curses de cros en què cada 
corredor va lligat amb una 
corda a la cintura a un gos, 
al qual no ha d’avançar. Gos 
i corredor han de comptar 
amb una gran coordinació; 
el gos tiba amb un arnes es-
pecial i el corredor s’uneix a 
ell a través d’una línia de tir 
amortidora i un cinturó espe-
cial. Actualment se celebren 
campionats a Catalunya i a 
tot el món d’aquest esport. 
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D urant el passat mes 
de desembre onze 
persones perta-

nyents a l’equip del Club 
d’Agility Rivalcan han co-
mençat a competir a nivell 
nacional. El seu debut va ser 
en la competició puntuable 
per al Campionat d’Espanya 
2017 que es va celebrar en les 
instal·lacions del mateix Club 
amb un total de 60 partici-
pants de tota Catalunya.
Els debutants han estat, la 
Laura Muntané amb el jack 
russell Xuc, la Marta Capella-
des amb la jack russell Runa, 
la Esther Madrigal amb el 
mestís Darko, el Jordi Calvo 
amb el schnauzer Rock, l’An-
drea Alós amb el bichó mal-
tès Yogui, l’Eva Solera amb la 
jack russell Wiffi, el Miguel 
Ruiz amb la malinois Lira, la 
Montserrat Cardona amb la 
border collie Nera, la Roser 
Miquel amb la gossa d’atura 
Linda i com a infantil la Lidia 
Roldán amb la brako Tuna i la 
Mirta Sanjosé amb la yorkshi-
re Neska.
Va estar una jornada amb 
molts nervis que al final va 
anar d’allò més bé, aconse-
guint fins i tot pujar al podi. 
Dels principiants el Jordi Cal-
vo va treure’s un punt i va fer 
segona posició, compartint 
podi amb el Jordi González 

en tercer lloc amb la seva ca-
nitx Mona-Lisa també de Ri-
valcan, guanyant els mini el 
Jordi Gómez amb el Tac del 
Club d’Agility Maresme. En 
la categoria estándar el Lluis 
Alonso amb la Nala de Rival-
can va quedar segon, compar-
tint podi amb el Javier Espejo 
amb la Jara del Badalona que 
va guanyar la proba i la Clau-
dia Simón amb la Ira que va 
quedar tercera del Club Marvi 
de la Roca del Vallès.
En el grau III un cop més el 
Luis Luque, president del Club 
d’Agility Rivalcan, va quedar 
campió dels mini amb el seu 
canitx Melendi, compartint el 
podi amb un altre component 
del club l’Isra Fernández amb 
la canitx Lucky Luque que va 
quedar tercer i el segon lloc va 
ser per l’Antonio López del 

Club d’Agility Badalona. En la 
categoria estàndar el Luis Lu-
que va tornar a guanyar amb 
la malinois Dela i també va 
fer un tercer lloc amb la seva 
border collie Venus. El segon 
lloc va ser pel Carles Serra 
amb l’Halcón del Club Agility 
Santa Quiteria.
Aquest passat cap de setmana 
alguns dels agilitistes han anat 
a competir al Club d’Agility 
Badalona, on es disputava la 
última provba de la tempo-
rada per poder puntuar per 
al campionat d’Espanya del 
2017. En aquesta el Luis Lu-
que va tornar a quedar cam-
pió de tercer grau estàndard 
amb la Dela i dels mini amb el 
Melendi. De grau 1 el Lluis de 
la Nala va quedar tercer i en el 
pre-agility l’Andrea Alós amb 
el Simba va quedar segona. 

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. 



NATACIÓ / LA VEU 

F ins a 29 nedadors van 
desafiar, un any més, 
el fred a les piscines del 

Molí Nou d’Igualada en oca-
sió de la Copa Nadal, que or-
ganitza el Club Natació Igua-
lada cada any durant el matí 
i migdia del 25 de desembre. 
Èlia Ibarra i Joan Secanell fo-
ren els guanyadors del 2016. 
Aquestes foren les classificaci-
ons finals:

GUANYADORS  MASCULINS
1. JOAN SECANELL
2. NIL ENRIQUEZ
3. ELOI NOGUERA
GUANYADORES FEMENINES
1. ELIA IBARRA
2. JUDIT IBARRA
3. LAURA RODRIGUEZ
TROFEU AL MÉS GRAN
JOSEP PINO
TROFEU AL MÉS PETIT
JESSICA RODRIGUEZ
CLASSIFIC. FEMENINA
1. ELIA IBARRA 14.15

29 nedadors desafiaren 
el fred a la Copa Nadal

Demà divendres, la Reis Race omplirà 
Igualada d’atletisme i solidaritat

2. JUDIT IBARRA 15.16
3. LAURA RODRIG. 14,81
4. JANNA BLAYA 14.80
5. XENIA BISBAL 17.90
6. GEMMA COSTA 19.62
7. JESSICA RODRIG.18.60
CLASSIFIC. MASCULINA
1. JOAN SECANELL 12,25
2. NIL ENRIQUEZ 12.42
3. ELOI NOGUERA 12,52
4. XAVI TORT 13.00
5.XAVIER MARTINEZ 13.08
6. BERNAT ESTEBAN 13.23
7 ROGER CALAF 13.40
8 XAVI JIMENEZ 13,46
9 JAUME LOPEZ 13.56
10 TONI TORELLO 13,78
11 POL GOMEZ 13,84
12 JORDI SOLE 14,28
13 XAVIER PARES 15.00
14 JORDI JOSE 15.69
15 XAVI TORT 16.02
16 RICARD TORELLO 16.06
17 JOAN BRAVO 16.84
18 JOSEP BALCELLS 18.44
19 JOAN OLIVA 18,68
20 RAMON BISBAL 18.80
21 XAVI OLIVA 20.03
22 JOSEP PINO 20.70
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D emà 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 tu-
rístics 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. 
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 sortida i 
arribada a la Rambla. El temps 
límit per finalitzar-la és d’1 h 
30 min, amb un avituallament 
al quilòmetre 5. El recorregut 
passarà per l’Avinguda de la 
Soledat i el carrer de Caritat, 
i s’arribarà al fins ara local so-

cial dels Moixiganguers, Cal 
Tabola, des d’on s’enfilarà el 
carrer de Sant Antoni de Baix. 
Per la placeta dels blanquers es 
baixarà als carrerons més em-
blemàtics del barri industrial 
del rec d’Igualada, seguint el 
pas d’aigua i la fisonomia típi-
ca del conjunt d’edificis, com 
els contraforts de les adoberi-
es, 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.
cat es pot consultar amb de-
tall el recorregut.
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 princi-
pat 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 cor-
redor amb diferents regals. 
Aigua de Rigat és el patroci-
nador oficial de la Reis Race, 
que els Moixiganguers orga-
nitzen amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
el Patronat Municipal d’Es-
ports.
La Reis Race és puntuable 
per a la Lliga Championc-
hip’2017, una competició que 
agrupa més d’un centenar de 
curses d’arreu de Catalunya.  

Acció solidària de la Penya Blaugrana d’Igualada

ENTITATS / PB IGUALADA

E n el marc de la sisena 
edició de la Diada del 
Soci Solidari endega-

da pel FCBarcelona, la Penya 
Blaugrana d’Igualada va fle-
tar dos autocars al Camp Nou 
per veure el Barça-Hèrcules 
de setzens de la Copa.
La particularitat d’aquests 
autocars és el fet que per 
quart any la Penya Blaugra-
na d’Igualada porta al Camp 

Nou a col·lectius especials 
amb risc d’exclusió social.
Enguany hi han participat el 
Grup Àuria, l’Associació per 
la Rehabilitació del Malalt 
Mental, el Joves del Centre 
Obert, Creu Roja Anoia i els 
joves que participen el pro-
grama del Patronat d’Esports 
“Futbol i Valors”.
Així doncs, quasi bé du-
es-centes persones han gau-
dit d’aquest partit en el qual 
el Barça ha aconseguit el pas a 

vuitens d’aquest competició, 
amb una victòria davant de 
l’Hèrcules d’Alacant per 7 a 0.
Una pluja de gols que va fer 
les delícies d’un públic tant 
especial. Més enllà del ter-
reny de joc, el protagonisme 
també era a la graderia, a on 
un públic no habitual s’ho va 
passar d’allò més bé, cridant, 
animant i fent l’onada.
Aquesta iniciativa és possi-
ble gràcies al FCBarcelona i 
la seva campanya “Tots som 

solidaris” per la qual s’allibe-
ren tots els abonaments dels 
socis per aquest partit.  I molt 

especialment a la Creu Roja, 
que ens facilita les entrades 
necessàries.
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ATLETISME / LA VEU 

U n grup de 13 atletes i 
triatletes del Cub At-
lètic Igualada Petro-

miralles van participar el 31 
de desembre en la 18a edició 
de la Cursa dels Nassos, que 
es va dur a terme el darrer 
dia de l’any en un recorregut 
de 10 km. pels carrers de la 
Vila Olímpica barcelonina. 
La cursa va comptar amb una 
multitudinària participació de 
11.000 atletes inscrits.
Els millor classificats del CAI 
Petromiralles van ser Albert 
Nogueras, 32è general amb 
31m. 22seg., seguit de Roger 
Vila, 68è amb 32m. 40 seg.
El guanyador va ser l’atleta in-
ternacional Carles Castillejo 
(Adidas), amb un registre de 
28m. 45seg., i en femenines es 
va imposar Marta Galimany 
(F.C. Barcelona), 121a gral. 
amb 33m. 46 seg. 
Hi participaren 13 atletes i 
triatletes  del C.A.Igualada Pe-
tromiralles, amb les següents 
classificacions i registres:

Atletes del CAI a la Cursa 
dels Nassos de BCN

Més de 760 atletes participaren a la 
18a Cursa de Sant Silvestre vilanovina

32è Albert Nogueras  31’22”
68è Roger Vila   32’40”
100 Daniel Baraldés 33’21”
153è Jordi Fernández 34’16”
158è Lahcen Alibou  34’19”
483è Xavi Perdiguer   37’42”
690è David Armengol    38’49”
821è Jordi Domènech 39’23”
1427è Toni Cañas 41’54”
2116è Santi Navarro   44’18” 
2221è Felip Castellano 44’36”
4013ª Susana Llopart   49’14”
4215è Serafí Morera  49’41”
8317è Carles Riba 1h. 02’48”  

Ivan Zarco, cinquè a la St. Sil-
vestre de St. Cugat
L’atleta del CAI Petromiralles 
Iván Zarco, va assolir la 5a 
posició amb 32m. 24 seg. en 
la Sant Silvestre barcelonesa 
de Sant Cugat, que es va dur 
a terme el darrer dia de l’any 
amb un recorregut de 10 km.
D’altra banda, Albert Nogue-
ras era 13è general amb 15m. 
28seg. i Iván Zarco 14è amb 
15m. 35 seg. en la Sant Silves-
tre del Masnou, que es va dur 
a terme sobre 5 km. el passat 
26 de desembre. 

ATLETISME / LA VEU 

M arc Moreno, del 
CAI Petromiralles 
amb un temps de 

15’52” i Paula Blasco també 
del C.A. Igualada Petromira-
lles, 45a general amb 18’34”, 
foren els guanyadors absoluts 
de la prova de 5 Km. En cate-
goria masculina Guillem Car-
ner, del CAI Petromiralles, fou 
segon amb 16’00” i Oriol Ma-
rimon, també del CAI Petro-
miralles, tercer amb un crono 
de 16’16”. 
En fèmines la segona i tercera 
classificades foren les germa-
nes Judit i Èlia Ibarra, també 
del CAI Petromiralles, amb 
uns temps de 18’57” i 18’58”, 
respectivament, en els llocs 
58è i 60è de la gral. 
En la cursa infantil els ven-
cedors foren l’infantil Dídac 
Taulats, de l’A.A. Catalunya, 
amb un crono de 8’27” seguit 
de Jan Bisbal, Infantil del CAI 
Petromiralles / Dental Iguala-
da, amb un temps de 8’35” i de 
l’Aleví del CAI Petromiralles/
Dental Igualada Carla Bisbal, 
3a gral. i guanyadora fem. 
amb un temps de 8’58”. El 4t 
lloc (3r Infantil) fou per a Mo-
hamed Ayyad del CAI - Badia 
Margarit, amb 9’10”, entrant 
2a fem. la Infantil Júlia Solé, 
també del CAI, amb 9’ 14”, i 
3a fem. la Infantil Mar Planas, 
també del CAI, amb 9’19”.  
La festa començà al punt d’1/4 

de 6 de la tarda, moment en 
que els jutges donaven el tret 
de sortida de la prova Infantil, 
de 2’5 km de recorregut. 
Però el ple es feu al voltant de 
les 18h quan més de 610 at-
letes es posicionaven darrere 
l’arc de sortida, per prendre 
part en la darrera prova atlè-
tica de l’any. Novament el bon 
humor i el to de festa eren ben 
presents entre els participants 
i el nombrós públic. 
Atletes a títol individual, però 
també nombroses parelles, 
equips, col·lectius i famílies. 
Festa de color, de somriures, 
de disfresses. Tarda d’emoci-
ons i de reptes per acomiadar 
l’any tot fent esport. 
Al punt de les 19h es dona-
ven els premis de la prova. A 
l’entrega de premis hi foren 
presents el regidor d’Esports 
Antoni Maturana, l’Albert 
Capdevila, delegat de BBVA 
CX, entitat patrocina- dora, 
i en Lluís Perea, regidor de 
Medi Ambient. 

Es repartiren les tradicionals 
paneres i lots de cap d’any pa-
trocinats per P. Godoy, M Pri-
eto, Fusteria Abad i Blautec, 
entre els tres primers classifi-
cats del podi absolut masculí 
i femení. 
També foren premiats els tres 
atletes més ràpids de cada 
categoria, amb la tradicional 
coca de cap d’any i els partici-
pants més veterans, premiats 
amb una ampolla de cava.
Enguany el premi esperit na-
dalenc recaigué en una ‘com-
parsa’ simpàtica i treballada, 
‘persiguiendo al niño Jesus’ 
que rebé de bon grat el regal 
que patrocinava B. Gallardo. 
El Servei d’Esports de l’Ajun-
tament de Vilanova, orga-
nitzador de la prova, agraí 
un any més la col·laboració 
de més de 60 voluntaris així 
com el suport de Diputació 
de Barcelona, del CAI Petro-
miralles, de Joc Net i de tots 
els patrocinadors que la fan 
possible. 
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A quest proper cap de 
setmana, els equips 
absoluts del Club At-

lètic Igualada Petromiralles 
participaran, a la pista coberta 
de Catalunya de Sabadell, als 
Campionats de Catalunya de 
Clubs Absoluts A i B.
En aquestes competicions, en 
les que prendran part els clubs 
capdavanters de les categories 
respectives, els 2 conjunts del 
CAI hi han accedit mitjançant 
classificació per llocs en categ. 
“A” - masculins - i per puntua-
ció per taula internacional les 
noies anoienques, que compe-
tiran al campionat “B”.  
Dissabte 7 de Gener a la tarda, 
amb el programa de proves fe-
mení i masculí del Campionat 
de Catalunya Absolut “B”, a 

El CAI, al campionat 
català indoor a Sabadell

partir de les 16,30 h., les noies 
del CAI competiran amb els 
següents conjunts:   - C.A. Vic  
- C.A. Igualada Petromiralles - 
Cornellà Atl. - U.A. Terrassa -  
GE i E. Gironí - Pratenc A.A. - 
Barcelona Atl. i U.A. Montsià.          
D’altra banda, diumenge, a 
partir de les 16,30 h. tarda, 
serà el torn per a l’equip Ab-
solut masculí  del CAI, que 
competirà  entre els 8 millors 
equips catalans  indoor:  F.C. 
Barcelona - C.A. Igualada Pe-
tromiralles - A.A. Catalunya -  
J.A. Sabadell - ISS L’Hospitalet 
- Cornellà Atl. - C.A. Laietània 
Mataró i Lleida U.A.
Els joves conjunts  absoluts 
del CAI Petromiralles, hauran 
de lluitar un any més enfront 
dels grans conjunts catalans, 
intentant assolir la millor clas-
sificació possible.     
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L’IHC acaba la primera volta de l’OK Lliga 
a Alcoi en el primer partit de l’any

Una acció contra el Voltregà durant la primera volta de l’OKLliga a les Comes. / ARXIU JOAN GUASCH

HOQUEI / IHC BLOCAT

L ’Ok Lliga torna a l’actu-
alitat després de l’atu-
rada de Reis i Any Nou 

amb la 15a i darrera jornada de 
la primera volta de l’OK Lliga. 
La jornada és del tot descafeï-
nada, perquè ja estan decidits 
els 8 equips que participaran 
a la fase final de la Copa del 
Rei: l’amfitrió Alcobendas (en 
zona de descens) i FC Barcelo-
na, Vic, Liceo, Reus Deportiu, 
Voltregà, Vendrell i Lloret. 
Abans de la tornada dels vui-
tens de final de la CERS -pre-
vista per la setmana vinent en 
terres alemanyes del Reimsc-
heid, i amb tot més que decidit 
per passar a quarts de final- els 
igualadins jugaran abans a casa 
davant un Enrile Alcoi que va 
acabar l’any sortint de la zona 
de descens. Es tracta, doncs, 
d’una bona ocasió per a seguir 
sumant punts a la classificació 
i arribar aviat a la zona tran-

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

OK Lliga

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

Missatge de Nadal i Any Nou 
del capità de l’IHC, Elagi Deitg

Primer de tot, en nom de tot 
l’equip i del cos tècnic, vull 
desitjar unes bones festes i 
una bona entrada d’any a 
tota la gent i aficionats de 
l’Igualada. Des de l’equip us 
puc transmetre que estem 
molt orgullosos de vosaltres, 
sou una afició collonuda 
sempre, però m’agradaria 
destacar el vostre comporta-
ment quan les coses no han 
estat en el millor moment, ja 
que sempre teniu temps per 
ajudar-nos tant sigui quan 
ens veiem com per les xar-
xes… tingueu clar que per 
vosaltres potser és un simple 
gest però per nosaltres és un 
motiu de suport molt gran.  
Fent una mica de balanç 
d’aquest 2016, crec que a 
finals de la temporada pas-

sada, després d’un comen-
çament dur vam poder con-
solidar-nos com equip i amb 
una bona alegria com va ser 
la classificació per la Copa 
del Rei. 
La temporada va acabar bas-
tant bé amb la classificació a 

la copa Cers, que la tempo-
rada passada no vam poder 
disputar.
Pel que fa aquesta temporada 
no hem tingut un bon ini-
ci…  crec personalment que 
l’adaptació dels nous amb els 
que ja hi érem ha estat més 
costosa del què esperàvem (a 
nivell de joc) i vam patir un 
ratxa negativa de la qual ens 
va costar moltíssim sortir. 
Però crec que podem treure 
coses molt positives d’aquest 
inici de lliga, com la capacitat 
de seguir treballant en mo-
ments difícils  i sobretot que 
mai ens hem desviat d’aques-
ta línia ascendent a l’hora de 
la consolidar aquest equip. 
Pel què fa la copa de la Cers 
estem més vius que mai, ja 
pensant amb el primer partit 

de gran dificultat en el qual 
ens haurem d’enfrontar amb 
els italians.  
Com vam poder veure con-
tra el Manlleu el passat di-
mecres, aquesta lliga esta 
sent molt igualada i dis-
putada i costa molt treure 
punts…  per tant us demano 
a tots que en aquest any 2017 
que ens ve per endavant, no 
deixeu de creure en nosal-
tres, no ens deixeu de recol-
zar mai…  i que us animeu 
entre vosaltres i a la gent a 
venir a les Comes ja que cada 
cadira plena es un recolza-
ment més cap a nosaltres i 
un orgull pel club i la ciutat.
Dit això us torno a desitjar 
bon Nadal i que sigui un 
2017 molt exitós per a tots i 
per l’IHC. 

quil·la de la classificació. 
El tècnic de l’IHC, Ferran 
López, feia abans d’acabar 
2016 una entrevista amb els 
nostres amics d’IHC Blocat 
en la que feia referència al tre-
ball de l’equip: “Aquesta pri-

mera volta… que encara no 
ha acabat, ens ha servit per 
adaptar-nos a les dificultats i 
per aprendre a gestionar-les. 
Crec que estem creixent molt 
com a Equip i encara ho farem 
molt més. A nivell de classifi-

cació i resultats és evident que 
no podem estar al 100% con-
tents… però per mi ja fa molt 
de temps que el resultat no és 
l’únic que valoro, em valora i 
ens valora, i acostumo a cen-
trar-me en l’esforç i el treball 

perquè sé que és el que al final 
ens conduirà als resultats de-
sitjats. Tenim una apassionant 
aventura anomenada CERS... 
que tothom estigui apunt per 
posar-hi fil a l’agulla. Ha de ser 
des d’avui el somni de tots els 
Igualadins”.
Aquest era el missatge del tèc-
nic de l’IHC a l’afició: “Un 
de molt clar. Sóc molt feliç a 
l’IHC. És un privilegi per mi 
poder-hi treballar i em sento 
molt identificat amb el Club. 
El meu objectiu de créixer 
professionalment i aprendre’n 
cada dia s’està complint, per 
tant només puc fer valoraci-
ons positives. Tots els qui en-
volten el Primer Equip tenen 
aquella il.lusió pel Club que 
a mi m’agrada per treballar, 
que m’agrada palpar, sentir... 
La millor emoció i la millor 
il·lusió és la que s’encomana i 
d’aquesta aquí n’hi ha molta.
Desitjo un Bon Any a tota la 
afició de l’IHC. Els hi desitjo 
que tinguin molta força per 
continuar lluitant per qualse-
vol somni que tinguin i que la 
il.lusió pel dia a dia els acom-
panyi sempre. Que gaudeixin 
dels seus i aprofitin qualsevol 
moment de felicitat. Molta sa-
lut i ganes de lluitar… Bon any 
nou a tota la Gran Família de 
l’IHC”.

Més info a ihc.blog.cat   
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L’actriu igualadina Diana Gómez puja a l’escenari 
amb els Pastorets d’Igualada
TEATRE / LA VEU 

L ’actriu igualadina Di-
ana Gómez puja a 
l’escenari de l’Ateneu 

Igualadí per actuar als Pas-
torets d’Igualada el proper 
diumenge dia 8 de gener a les 
11:45h. Gómez, coneguda es-
pecialment per les seves inter-
pretacions a La Via Augusta o  
El Crac, encarnarà en aquesta 
ocasió un dels personatges de 
l’obra de Josep Maria Folch i 
Torres.
També a la funció del diumen-
ge dia 8 de gener a les 11:45h 
els Pastorets d’Igualada comp-

taran amb la presència de l’al-
calde Marc Castells, que re-
peteix dalt l’escenari després 
de participar-hi el passat 18 
de desembre, quan s’inaugu-
rava la temporada. El regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada, Pere Camps, tam-
bé s’ha sumat als ‘cameos’ 
d’aquesta temporada i com-

S’hi sumen l’alcalde 
Marc Castells, que 

repeteix, i el regidor de 
cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada, Pere Camps

partirà escenari amb Diana 
Gómez i Marc Castells el diu-
menge 8 de gener.
El dia de Sant Esteve va ser el 
periodista, locutor i guionis-
ta Quim Morales qui els va 
acompanyar interpretant el 
diable Supèrbia.
El dia 8 de gener hi ha sessió 
doble de Pastorets; a més de la 
funció reduïda de dues hores 
de les 11:45h n’hi tornarà a 
haver a les 18:15h i en aquest 
cas serà la sessió completa de 
tres hores de durada. La tem-
porada de Pastorets d’Iguala-
da acabarà el dia 15 de gener 
amb la funció de les 11:45h, 

també al Teatre de l’Ateneu.
Es poden adquirir les en-
trades per veure els Pasto-
rets a l’Agència Over Fer 
Frans (Rambla Sant Isidre, 9, 
d’Igualada), a través de l’APP 
Els Pastorets d’Igualada o de 
la plataforma web entrades.
elspastorets.com. 
Després de 100 anys els Pasto-
rets de Folch i Torres seguei-
xen vius i continuen omplint 
els teatres de Catalunya; un 

espectacle familiar que aple-
ga 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.  
L’Esbart Igualadí fa 58 anys 
que representa aquesta mà-
gica història de la nit de Na-
dal, amb més de 100 persones 
que fan possible la posada en 
escena d’aquesta tradició na-
dalenca tan nostra.  

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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D esprés de l’èxit de 
Sempre de vacances, 
de les 2princesesbar-

budes, el Cicle Km.0 de teatre 
familiar es reprèn el 7 i 8 de 
gener amb la presentació del 
darrer espectacle de la compa-
nyia Teatre Nu, Maure el dino-
saure.
A Maure el dinosaure conei-
xerem a la Martina, una nena 
petita, valenta i pèl-roja; i a 
en Maure, un dinosaure blau, 
gros i de punxes blanques. La 
Martina i el Maure són amics 
inseparables. Comparteixen 
jocs, somnis i aventures. En 
Maure es perd enmig de la 
ciutat i la Martina inicia un vi-
atge per intentar recuperar-lo, 
endinsant-se en un món ple 
de perills, estranyeses, sorpre-
ses i oportunitats. Maure el 
dinosaure és un espectacle ple 
d’humor i tendresa que juga 
amb els objectes i que viatja 
constantment de la imagina-
ció a la quotidianitat, de les 
pors a les certeses, dels somnis 
a les realitats. Tal com explica 
Maria Hervàs, de la compa-
nyia Teatre Nu, “l’espectacle 
s’adreça al públic familiar 
però molt especialment als 
més petitons, de 2 a 8 anys, 
més o menys, que és una fran-
ja d’edat que no havíem atès 
gaire. És una història pensada 
per a ells, i hem tingut molt 
en compte el joc i el llenguat-
ge infantil. No volíem que es 
quedessin en la superfície, 
com passa en molts especta-
cles, sinó que entressin fins 
al fons. Parlem de l’amistat i 
de les situacions que viu una 
nena com ells i la seva mas-
cota preferida. Els més petits 

s’hi senten molt identificats i 
s’hi enganxen molt”. Maure el 
dinousare és dirigit per Víctor 
Borràs i interpretat per Maria 
Hervàs i Francesc Mas; la mú-
sica és d’Oriol Canals i l’esce-
nografia i titelles són obra de 
Joan Pena.
Teatre Nu és una de les com-
panyies de referència del tea-
tre familiar català, creant es-
pectacles amb actors i titelles i 
una acurada posada en escena. 
La companyia anoienca ha es-
trenat obres d’èxit com En Bo-
lavà detectiu, La Ventafocs, La 
Lluna d’en Joan, Avi Ramon, 
Sopa de Pedres o Raspall.
El Cicle Km.0 “és una inicia-
tiva molt maca per conèixer 
les companyies d’aquí i els 
seus projectes. El Km.0 està de 
moda en molts àmbits, com la 
cuina, i hem de practicar-lo, 
també en el teatre! També és 
molt important, d’altra ban-
da, perquè nosaltres, les com-
panyies d’aquí, podem fer pi-

nya” explica la Maria Hervàs.

Activitat paral·lela: Visita 
guiada a La Casa del Teatre 
Nu
La companyia Teatre Nu con-
vida a tots els espectadors que 
vagin a veure Maure el dino-
saure al Teatre de l’Aurora, 
a conèixer casa seva a Sant 
Martí de Tous, La Casa del 
Teatre Nu. Un lloc on, a part 
de crear els seus espectacles, 
volen compartir amb el públic 
i amb diferents professionals 
quins són els processos que 
fan servir per tirar endavant 
una creació. Per això han fet 
un nou pas obrint el seu local 
a tothom qui s’hi vulgui acos-
tar i tingui ganes d’acompa-
nyar-los en aquest viatge tan 
fantàstic que és fer i viure el 
teatre. La visita guiada Vine 
a conèixer la Casa del Teatre 
Nu es durà a terme el diu-
menge 8 de gener, a les 12 h., 
a La Casa del Teatre Nu, carrer 

dels Prats, 14 de Sant Martí de 
Tous. Aquesta activitat és gra-
tuïta i va inclosa en l’entrada 
de l’espectacle Maure el dino-
saure, de Teatre Nu. Cicle 

Km.0: companyies professi-
onals anoienques de teatre 
familiar
El Cicle Km.0, que celebra 
la seva segona edició, és un 
projecte impulsat pel Teatre 
de l’Aurora amb la col·labo-
ració de les companyies pro-
fessionals de teatre familiar 
de l’Anoia, amb l’objectiu de 
donar més visibilitat i apropar 
al públic els seus espectacles 
i el seu treball creatiu. Amb 
aquesta voluntat, el cicle Cicle 
Km.0, a part de mostrar les 
creacions de les companyies 
professionals de teatre famili-
ar de la comarca, també les vol 
donar a conèixer de portes en-
dins, organitzant diverses ac-
tivitats paral·leles, com tallers, 
visites guiades, exposicions i 

Teatre Nu porta Maure el dinosaure 
al Teatre de l’Aurora dins el Cicle Km.0

altres activitats.
El Cicle Km.0 compta amb 
la col·laboració de les com-
panyies: 2princesesbarbudes 
(Sant Joan de Mediona), Cia. 
La Mandarina (Igualada), 
Companyia Pelmànec (Piera), 
Farrés brothers i cia. (Iguala-
da), La companyia del prín-
cep Totilau (Sant Martí de 
Tous), Teatre Nu (Sant Martí 
de Tous) i Tot Circ (Copons). 
Set companyies professionals 
de l’Anoia, que es dediquen 
principalment als espectacles 
familiars, amb experiència, 
prestigi dins el sector i amb 
espectacles de qualitat. 

Funcions, horaris i venda 
d’entrades de l’espectacle i de 
la visita guiada
Les representacions de Mau-
re el dinosaure, del Teatre Nu 
tindran lloc dissabte 7 i diu-
menge 8 de gener, a les 19 h. 
Les entrades 8 euros i 6 euros 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.
La visita guiada “Vine a co-
néixer la Casa del Teatre Nu”, 
a càrrec de la companyia Tea-
tre Nu, es durà a terme el diu-
menge 8 de gener, a les 12 h., a 
La Casa del Teatre Nu, al carrer 
dels Prats, 14, de Sant Martí de 
Tous. La visita és gratuïta i va 
inclosa en l’entrada de l’es-
pectacle Maure el dinousaure. 
Un cop comprada l’entrada, 
els interessats en fer la visita 
han de fer una reserva a través 
del correu info@teatreaurora.
cat. L’aforament és limitat a 50 
persones per ordre de reserva.

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€

Restaurant
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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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D ijous vinent, 12 de 
gener, a les 20h, el 
Saló de Sessions 

de l’Ajuntament d’Igualada 
acollirà l’acte de cessió dels 
fons documentals històrics 
d’Unicoop Cultural a l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia. L’acte 
comptarà amb la presència 
de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, del regidor de Pro-
moció Cultural, Pere Camps, 
de la directora de l’Arxiu 
Comarcal, Marta Vives, del 
president d’Unicoop Cultu-
ral, Lluís Segura, de mem-
bres de la junta de l’entitat, 
i de l’escriptor Antoni Dal-
mau, que parlarà de la his-
tòria d’aquesta emblemàtica 
cooperativa.
Unicoop Cultural, propie-
tària i gestora del Teatre de 
l’Aurora, és una coopera-

tiva centenària, hereva de 
les antigues cooperatives La 
Económica i La Igualadina 
(1904), Unió de Coopera-
dors (1936), Societat Coo-
perativa de Consumidors La 
Victoria (1939) i Unió Coo-
perativa Unicoop (1976).
Amb les seves actuals finali-
tats socioculturals, Unicoop 

Dijous, 12 de gener, acte de donació a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia dels fons documentals històrics d’Unicoop Cultural

Cultural neix el 1988 com 
a resposta a la greu situació 
jurídica i financera en què 
es trobava l’entitat prede-
cessora, la Unió Cooperativa 
Unicoop. La nova Junta va 
aconseguir elaborar un pro-
jecte que permetia rehabili-
tar la seva seu del carrer de 
l’Aurora –Plaça de Cal Font– 

i recuperar la seva vida so-
cial. Així va néixer el Teatre 
de l’Aurora, com a veritable 
motor de dinamisme de l’en-
titat i avui plenament conso-
lidat en l’oferta cultural de la 
ciutat.
Unicoop Cultural ha conser-
vat els importants fons do-
cumentals dels més de cent 

anys d’història d’aquesta co-
operativa, amb els diversos 
canvis de denominació, que 
ara vol cedir perquè formin 
part del patrimoni igualadí. 
En el mateix acte de cessió, 
el 20 de gener a l’Ajunta-
ment, es podran veure algu-
nes mostres d’aquests docu-
ments cedits a l’Arxiu.

LLIBRES / LA VEU 

L es editorials que for-
men part de l’associ-
ació d’editorials in-

dependents Llegir en Català 
portem temps treballant en 
les novetats que arribaran a 
les llibreries en 2017. Obres 
de temàtica, format i estil 
molt variats que tenen dues 
coses en comú: la qualitat li-
terària i el treball acurat per 
part de les editorials.
Aquestes són algunes de les 
novetats per a l’any que co-
mença que avancem:
El Gall Editor
- Llums de tardor, de Miquel 

Mas
Martí Torrandell neix a l’en-
tremig d’uns canvis socials 
i polítics que propiciaran la 
Gran Guerra. La seva vida 
es debat entre els deures fili-
als i la definitiva emancipa-
ció: rompre la cadena d’una 
llarga nissaga de carboners. 
Mentrestant, divagarà indecís 
la passió per tres amors anta-
gònics. 
- Portugal,  de Miguel Torga 
(trad. Antoni Xumet)
L’escriptor portuguès Miguel 
Torga recorre de nord a sud 
el seu país en itineraris físics 
i literaris que de vegades es 
confonen. 

L’Avenç
- Memòria personal, de Jo-
seph Conrad (trad. Josep M. 
Muñoz Lloret)
Com es construeix un escrip-
tor? Per què tria d’escriure 
en una llengua que no és la 
materna? Quina és la relació 
entre l’experiència viscuda i 
la creació literària? 
- L’Eclipsi, de Georges Perec 
(trad. Adrià Pujol Cruells) 
L’Eclipsi és un monument 
literari, un thriller en forma 
de joc lingüístic en què Perec 
ens confon i ens fascina, ju-
gant amb dues desaparicions: 
la d’un personatge central de 

la història, Toni Vokl, i la de la 
lletra A, absent en les més de 
70.000 paraules del text. 

Tigre de Paper
- Els desemparats, un drama 
sobre els refugiats, d’Elfride 
Jelinek, (trad. Àngel Ferrero 
i pròleg de Sara Montesinos.
- Trencar el silenci, de Francis-
co Liñán (trad. Arnau Carné i 
pròleg de Miguel Guerrero)
La meva generació no hem 
d’agrair res ni als terratinents 
andalusos, ni al govern, ni als 
seus lacais, perquè en nosal-
tres no han invertit res des-
prés d’haver-nos xuclat la 
força de treball. L’ofici l’hem 
après treballant, i a llegir i a 
escriure ens hem ensenyat a 
casa, pel nostre compte.

Alrevés /Crims.cat
- L’Imperi dels lleons, de Se-
bastià Bennasar.
Jean Neige i la seva banda han 
recorregut un camí de sang 
per fer-se amb el control de la 

màfia a Lyon
- Metròpoli, de Flavio Soriga 
(trad. Pau Vidal)
Durant un estiu a Sardenya 
poden passar moltes coses, 
com ara que hi aparegui bru-
talment assassinada Giulia 
Hernandez de San Raimon-
do, una dona bella de classe 
alta.         
        
Raig Verd    
- L’accidental, d’Ali Smith 
(trad. Dolors Udina) 
La multipremiada escriptora 
torna amb una deliciosa no-
vel·la sobre una família   que 
deixa entrar a casa  una des-
coneguda  que els donarà una 
nova visió sobre les seves  vi-
des i els seus secrets.
- Enviada especial ,  de Jean Ec-
henoz (trad. Anna Casassas)  
Més sofisticat però també 
més controlat que mai, ens 
ofereix la seva excel·lent es-
criptura en una novel·la més 
llarga i més elegant, i també 
més divertida.

Novetats de les editorials independents per al 2017

La Unicoop Cultural com era abans i com és actualment. /

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com
retir 40, 1r pis. Igualada

TÈCNIC
COMERCIAL 
I LOGÍSTIC

Empresa de l’Anoia 
de distribució de 
material elèctric i 

electrònic necessita 
un tècnic comercial 
que també donarà 

suport a l’àrea 
logística.

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

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Una fantàstica i sorprenent mostra 
d’art clerical, a Santa Maria

S i bé –i amb tots els respectes- no participo de 
les puntuals convocatòries  eclesiàstiques i 
parroquials, sí que aquests dies amb motiu de 

les Festes Nadalenques, les diverses activitats que es 
duen a terme a la Basílica de Santa Maria són tot una 
invitació a gaudir més plenament de la Pasqua na-
dalenca. I, a propòsit d’això, apunta ser una magni-
fica invitació la descoberta de “Fulgentia”, altrament, 
la mostra d’art clerical que alberga de manera per-
manent aquest temple.
Això és, des de fa temps, s’ha estimat que el patrimo-
ni artístic de les esglésies estava constituït per nom-
broses obres d’art –d’un incalculable valor espiritual 
i cultural-  summament custodiades i, per descomp-
tat, molt acuradament examinades i inventariades. 
En aquest sentit tan bon punt com es va passar a 
considerar els arxiprestats com a espais d’intervenció 
unitària sobre aquestes obres d’art, la labor de con-

servació i, sobretot, 
difusió d’aquest valu-
ós i –en molts casos, 
desconegut- patrimo-
ni s’ha esdevingut una 
realitat; i, en conse-
qüència, la Basílica de 
Santa Maria acull, des 
del 2008, amb “Ful-
gentia” el patrimoni 
de l’Anoia-Segarra, 
amb peces procedents 
de diferents parròqui-
es d’ambdues comar-
ques.
“Fulgentia” és, doncs, 
l’exposició de nom-
brosos objectes artís-

tics de més a menys valor 
que estaven instal·lats en 
diferents recintes sagrats 
sense l’atenció i vigilància 
merescudes; i, en alguns ca-
sos, sota la guarda de parti-
culars custodis. Avui, amb 
l’assumpció de l’anomenat 
projecte “Accuro”, per part 
del Bisbat de Vic, la imper-
torbabilitat, la preservació 
i la divulgació d’aquests 
tresors sagrats, al costat de 
belles escultures, està del tot 
garantida i és susceptible 
d’una il·lustrativa experièn-

cia d’atenta contemplació.  
L’exposició en qüestió esta ubicada en una de les ga-
leries del conjunt de finestres que donen a l’interior 
de la nau central, un espai distanciat de les funcions 
habituals del  temple però que fa inexcusable de vi-
sitar-lo per tal d’assolir un coneixement complet de 
tot el recinte de Santa Maria. I, la setantena de pe-
ces exposades, algunes de les més rellevants de l’or-
febreria catalana com: la creu processional major o 
el calze gòtic, entre altres relíquies, estan disposades 
en un seguit de vitrines desiguals que s’emmotllen 
oportunament al volum de cadascuna, amb unes òp-
times condicions de seguretat i una perfecta visualit-
zació tant pel que fa a aquestes peces en sí com a la 
documentació que les acompanya.

MÚSICA / LA VEU 

L ’ofici solemne de les 12 
del migdia del dia d’any 
nou se celebrà a la ba-

sílica presidit per Mn. Josep 
Massana, rector-arxipreste de 
Santa Maria, acompanyat pel 
diaca Mn. Pere Roig.
Com es costum d’uns any 
ençà, comptà amb el cants de 
la Coral de Santa Maria sota 
la direcció de Coni Torrents i 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Lluís Victori. Actuà de 
monitor de cants del poble, 
Antoni M. Prat.
Del programa cal subratllar 
el cant d’entrada «Mare san-
ta, del Redemptor», d’Albert 
Taulé, que s’oferí en primera 
audició i a la comunió l’estre-
na en una molt ajustada inter-
pretació del motet «Mon àni-
ma us crida», de Maria del Rio, 

de la qual també s’interpretà el 
«Glòria» polifònic de la missa 
de sant Jeroni. A l’ofertori es 
va cantar «La pau us deixo» 
cànon de Gregori Estrada. El 
«Senyor, tingueu pietat», el 
«Sant» i l’«Anyell de Déu» ho 
foren de la missa de sant Martí 
de Tous, de Valentí Miserachs. 
I donat que es commemorava 
la festa de la Sagrada Família 
s’acabà amb l’himne escrit per 
Mn. Cinto Verdaguer i musi-
cat per Lluís Romeu.

Diumenge a la representació 
de «L’Estel de Natzaret» a Ma-
taró
La Coral de Santa Maria es 
desplaçarà diumenge vinent 
dia 8 en un autocar a Mataró, 
per assistir a la Sala Cabanyes, 
a la representació de «L’Estel 
de Natzaret» de Ramon Pà-
mies. Aquesta popular obra 

nadalenca que arriba al cen-
tenari de la posta en escena 
mataronina, va merèixer ser 
declarada l’any 1981 patrimo-
ni oficial de la ciutat.

La Coral de Santa Maria solemnitza la missa del Ninou

Es dóna la circumstància que 
el grup teatral «Art i Alegria” 
filial de la Coral de Santa Ma-
ria d’Igualada, va represen-
tar per darrera vegada en el 

Saló Rex de la nostra ciutat, 
fa justament cinquanta anys 
aquesta obra que havia estat 
tan popular en els escenaris 
igualadins.

La Coral de Santa Maria en acabar la celebració. / JOAN FERRER



Berat, 
exemple d’una harmoniosa convivència de culturesCARMEL·LA

PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Un esparter àrbitre

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

E
ls tres nuclis històrics de la ciutat: Mangalem, el barri del mig o també musulmà, em-
plaçat a les faldilles de la ciutadella pròpiament dita; Gorica a l’altra banda del riu, just 
a la ribera esquerra, que contempla la imponent presencia del castell; i, Kalaja, el barri 

alt –també identificat com a barri catòlic- on encara ets capaç de rescatar la importància de 
la vida a l’entorn d’aquell antic castell. Alhora, a l’est del barri musulmà, resseguint la riba 
dreta del riu, des de fa ben poc s’ha anat configurant un mesurat eixample que alberga una 
nova zona residencial.
A la població de Berat hi ha quaranta dues esglésies, de les quals les més antigues es remun-
ten al segles IV i V i no se n’han conservat gaires elements originals. Amb tot, totes elles 
són un veritable testimoniatge de la secular religiositat dels albanesos, una circumstància 
que te’n proposa unes interessants descobertes: aquest és el cas de l’Església de San Teodor, 
on el vell paviment i uns  famosos frescos d’Onufri llueixen encara com en temps de l’Edat 
Mitjana. L’altra església és la de la Santa Trinitat, espectacularment visible a dalt del turó on 
està adossada i que et regala d’un cop d’ull una postal d’un encís inconcebible. Apropar-t’hi 
a través de la pesarosa pujada és topar-te amb un temple solitari i gairebé abandonat que no 
amaga –però- la seva capacitat de resistència al pas del temps. De planta de creu grega, cons-
truïda al segle XIII a l’antiga zona d’intramurs, és un fefaent exponent d’aquella bella però 
pobra arquitectura de pedra i totxo que vestia l’exterior dels edificis de l’Imperi i que, en 
canvi, en el seu interior, et suggereix tot un imaginari temàtic amb els  magnífics frescos –a 
les parets i al sostre- d’influència bizantina tan ben segrestats per la foscor, al costat d’altres 
rics elements com els marbres i la ceràmica. 
Tanmateix, si hi ha una herència valuosa de la viva participació del poble en la causa religiosa 
aquesta es troba al cor del recinte urbà, i ho fa des de la transcendència del culte musulmà. 
Aquí, són dues les mesquites, dos dels més famosos edificis religiosos: la Mesquita Vermella 
i Mesquita Blanca (ambdues del segle XV); si més no, una altra, la Mesquita del Plom (de 
1555), apunta a ser la més considerada a pesar d’estar localitzada a extramurs. D’aquesta, 
que és la més gran, fins i tot se’n coneix la identitat del seu constructor, Uzgulin, un hereu 
d’un noble llinatge de Skuraj, que va voler significar-la amb una notable i bella cúpula major 
i unes altres per sobre del seu pòrtic.  
Emperò, de més recent, n’és imperdonable una mirada, per exemple, a la Mesquita de Celebi 
(del 1827), al barri de Mangalem, un temple d’una rara i singular bellesa; o, a la Mesquita 
Reial, reconstruïda al segle XIX  tot i ser construïda el 1512 per ordre del sultà Bajazits, i que 
conserva en bon estat, la planta d’un majestuós minaret i un pòrtic molt elegant. 
Per últim, veure totes aquestes seus de compartides religions des de la mil·lenària i guardiana  
fortalesa –encara habitada- és sens dubte un dels més grans atractius, al costat de la  sensaci-
onal estampa dels finestrals de Berat.  

Antoni Botines Prat tenia 
l’ofici d’esparter, i una bo-
tiga a la plaça del Pilar, on 

venia productes del ram, i on hom 
podia llogar-hi catifes per a celebra-
cions nupcials
Participava, ben activament, en les 
festes del barri de la Font-Vella, en 
les quals, en l’any 1983 (per votació 
popular) es va donar el seu cognom 
al gegant, que ara es diu: Sr. Botines.
Però la seva activitat ciutadana fou 
més àmplia. L’any 1926 era bibli-
otecari de l’Associació de Premsa, 
d’Igualada. Era fotògraf, guanyant 

premis en diversos concursos, i tam-
bé corresponsal de premsa. Formà 
part de l’Esbart Dramàtic Igualadí 
(EDI), havent actuat  en diverses re-
presentacions teatrals i participà en 
cintes de cinema amateur.
Tot i així, la seva relació amb el món 
del futbol fou molt important. Va fer 
el servei militar a Pamplona (1920) 
on va jugar en un equip que donà 
lloc a la fundació del club navarrès 
anomenat Osasuna.
En la temporada 1939-40, quant es 
fundà el CF Igualada, formà part de 
la junta directiva. La caricatura, que 

publiquem, figurà en la seva faceta 
d’àrbitre, en l’opuscle d’homenatge a 
l’esmentat equip, quant quedà Cam-
pió de Catalunya en la temporada 
1945-1946. Quelcom que va donar-li 
molta popularitat foren, precisa-
ment, les seves actuacions arbitrals, 
que tenien aspectes personals. El 20 
de setembre de 1962, encara, figurà 
com àrbitre, en un partit de Velles 
glòries, en homenatge al futbolista 
igualadí, Antoni Rius “Sarró”.
Fou, doncs, una persona molt cone-
guda en la societat igualadina, de la 
seva època.  
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Altell i sostre Mesquita

Església Santa Trinitat

Mural Església ortodoxa



DIJOUS 5

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

NIT DE FAVES I REIS
Calaf 
Bingo musical i música amb els Dj Melc-
hor, Gaspar i Baltasar. Organitza La Pol-
seguera.
Dijous a 2/4 de 12 de la nit a la sala 
d’actes.

MERCAT D’ART
Capellades 
Continua obert el Mercat d’Art. Obres 
úniques de petit format.
Dijous, matí i tarda a les Voltes de Casa 
Bas

DIVENDRES 6

FIRA DE REIS
Igualada 
 Parades de planters, artesania, alimenta-
ció i venda ambulant. La Fira és un punt 
de trobada de pagesos i agricultors de la 
comarca i rodalia.
Divendres de les 8 del matí a les 3 de la 
tarda al Passeig Verdaguer.

PASTORETS INFANTILS
Calaf 
130 petits actors de Calaf i  comarca 
escenifiquen els Pastorets de Josep M. 

Folch i Torres.
Divendres a les 5 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

DISSABTE 7

MÚSICA
Igualada 
La coral infantil Els Verdums farà el seu 
tradicional concert de Reis, però enguany 
tindrà un format innovador i moltes sor-
preses...
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 
Cicle Km0. “Maure el dinosaure”. Les di-
vertides aventures d’una nena i el seu amic 
inseparable, Maure el dinosaure. El darrer 
espectacle de titelles per a tots els públics, 
de Teatre Nu.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Capellades 
Concert de Reis a càrrec de la Coral Xe-
remell
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre La 
Lliga.

PASTORETS
Capellades 
El Grup Teatral de Capellades i col·labora-
dors interpretaran cançons populars dels 
Pastorets de Capellades als avis i àvies de la 
Residència Consorts Guasch.
Dissabte a 2/4 d’11 del matí a la residèn-
cia Consorts Guasch.

DIUMENGE 8

TEATRE
Igualada 
Cicle Km0. “Maure el dinosaure”. Les di-
vertides aventures d’una nena i el seu amic 
inseparable, Maure el dinosaure. El darrer 
espectacle de titelles per a tots els públics, 
de Teatre Nu.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

VISITES GUIADES
Igualada 
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els 
espais: Univers de pell, L’ofici d’adober, 
L’Home i l’Aigua, i a l’antiga adoberia de 
Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

ELS PASTORETS
Igualada 
Des de l’any 1959 l’Esbart Igualadí repre-
senta la història del Lluquet i el Rovelló 
enfrontats als dimonis fins a l’adveniment 
de l’infant Jesús.
Diumenge a 3/4 de 12 del matí i a 2/4 de 6 
de la tarda al teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Vilanova del Camí 
Trobada country line dance. Organitza: 
Associació Anoia Country amb el suport 
del Servei de Cultura.
Diumenge a les 6 de la tarda al Centre po-
livalent de Can Papasseit.

PASTORETS
Capellades 
Darrera funció dels Pastorets de Capella-

des representant “L’Estel de Natzaret”.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
la Lliga.

PESSEBRES
Capellades 
Lliurament de premis del Concurs de 
Pessebres.
Diumenge a les 12 del migdia a la parrò-
quia de Santa Maria.

TEATRE
El Bruc 
Representació dels Pastorets.
Diumenge a les 8 del vespre al Casal Fa-
miliar.

DILLUNS 9

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Piera 
Club de lectura infantil que tracta el lli-
bre de Gemma Lienas. “Emi i Max i la 
glacera perillosa”.
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca de Piera.

DIJOUS 12

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Tractar-se bé”. Amb motiu de l’exposi-
ció “Juul”, una impactant mostra d’es-
cultures basada en aquest conte sobre els 
efectes de l’assetjament. En col·laboració 
amb el projecte MARTA (Mirar Analitzar 
Respectar Treballar Aprendre).
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.
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RAMON SALA COY 
(1924-2001)
Exposició monogràfica sobre el 
pintor i escriptor calafí.
Del 30 de novembre al 29 de gener a 
la Capella del Centre Cívic.

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

EL SIRENI DE STA MA-
RIA DE MIRALLES
El Museu de la Pell enriqueix el 
seu fons amb les restes d’un exem-
plar de sireni trobat pel CECI en 
una excavació paleontològica.
Del 17 de novembre al 26 de març 
al Museu de la Pell.

IX BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES
Obres creades sobre suport de pa-

per o que utilitzen el paper com a 
matèria 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 diferents pro-
jectes 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.

MIRADES CÒMPLICES
Carlota Delgar.
Olis i aquarel.les centrades en la 
representació de persones en re-
lació als animals que les envolten, 
els nostres companys de viatge.
De l’11 al 29 de gener a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions.

NOM ROBATS. TÀSSIES
Mostra de les il·lustracions del lli-
bre ”Noms robats”. Un relat dur 
i poètic alhora que fa reflexionar 
sobre l’assetjament escolar.
Del 12 de gener a l’11 de febrer a la 
Sala d’Exposicions de la Biblioteca 
Central.

EXPOSICIONS
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La nova de Woody Allen
El racó del Cineclub  •  Cafe Society

RAMON ROBERT /  

E l proper dijous dia 12, el cine-
club Ateneu estrenarà ubicació 
i dia de projecció. A partir d’ara, 

les sessions de cineclub tindran lloc 
els dijous, quinzenalment, en el nou 
i molt confortable espai del Ateneu 
Cinema, i en doble sessió a les 20’00 
hores (sessió amb la pel·lícula dobla-
da, aquesta vegada en català) i a les 
22’00 hores (sessió en versió original 
subtitulada). La projecció que inaugu-
ra la nova etapa del ja històric Cine-
club (més de tres dècades oferint bon 
cinema d’arreu del món) no podria 
començar millor, ja que s’hi projectarà 
la darrera pel.lícula de Woody Allen: 
Cafe Society. 
Ja cel.lebrats els 80 anys i amb gairebé 
mig centenar de pel·lícules realitzades, 

Woody Allen segueix en actiu. Ara 
ens arriba a Igualada la seva darrera 
pel·lícula, Cafe Society, que és una de 
les més divertides de tota la seva fil-
mografia. L’acció transcorre a Los An-
geles, als anys 30, si bé més endavant el 
argument ens porta fins a Nova York. 
Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg), 
nebot d’un poderós agent i productor 
de Hollywood (Steve Carrell), s’ena-
mora de la maca secretària (Kristen 
Stewart) del seu oncle. Aquesta, però, 
li donarà carbasses. Llavors, Bobby 
se’n va a Nova York, treballant en un 
club nocturn de la ciutat.
Oti Rodríguez Marchante, en el diari 
ABC: “És la petita obra mestra d’un 
octogenari que permet a qualsevol 
persona veure, paladejar, compren-
dre aquesta broma inquietant que és 
l’amor”. 

RAMON ROBERT 

A
questa divertida pel·lícula 
hispano-argentina arriba 
carregada de premis. D’en-
tre ells, el de millor actor 

(Oscar Martínez) en el Festival de Ve-
nècia, una nominació en els Premis 
Goya a la millor pel·lícula hispanoa-
mericana i l’Espiga de Plata en el Festi-
val de Cinema de Valladolid. Realitza-
da a quatre mans per Mariano Cohn i 
Gastón Duprat, la pel·lícula concentra 
el seu argument en un ancià escriptor 
argentí, Premi Nobel de Literatura, 
que fa quaranta anys va abandonar el 

Un premi Nobel
Es projecta a Tous  •  El ciudadano ilustre

seu poble i va anar-se’n a Europa, on 
va triomfar escrivint sobre la seva lo-
calitat natal i la seva gent. Ara, l’alcalde 
del poble on va néixer el convida per 
nomenar-lo Ciutadà Il·lustre. Ell deci-
deix cancel·lar la seva atapeïda agenda 
i accepta la distinció.
Interpretada pels argentins Oscar Mar-
tínez, Dady Brieva i Andrea Frigerio, i 
amb un paper important per la cata-
lana Nora Navas, El ciudadano ilustre 
esdevé una ferotge, satírica, i en certa 
mesura corrosiva i delirant comèdia 
sobre la política, el provincianisme i 
(els inconvenients de) la cultura i de la 
incultura.

RAMON ROBERT /  

R obert Zemeckis és un cineasta 
amb moltes garanties. El rea-
litzador de pel·lícules tan no-

tables i famoses com Naúfrago, Forrest 
Gump, Tras el corazón verde, Contact, 
o les tres parts de Regreso al futuro 
ens ofereix ara Aliados, un magnífic 
thriller amb espies, ambientat a la II 
Guerra Mundial.  Som a l’any 1942, 
en plena guerra. Max és un espia del 
bàndol aliat que s’enamora de Mari-
anne, una companya francesa,  amb la 

que comparteix una perillosa missió 
al nord d’Àfrica. La parella comença 
una relació amorosa fins que a ell li 
notifiquen que Marianne pot ser que 
sigui una agent doble que treballa per 
als nazis.
Interpretada per Brad Pitt (en el pa-
per de Max) i Marion Cotillard, que 
fa de Marianne, Aliados és una super-
producció made in Hollywood que 
combina la intriga amb el romanticis-
me, i tenint molt en compte el rere-
fons històric de la II Guerra Mundial. 
Recomanable.

Espies enamorats
Ateneu Cinema  •  Aliados
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VILLAVICIOSA DE AL LADO 
Espanya. Comèdia. De Nacho G. Velilla. Amb Carmen 
Machi, Leo Harlem, Carlos Santos, Arturo Valls, Belén 
Costa, Macarena García.  
Al poble de Villaviciosa de al lado hi toca la loteria. Però els 
homes del petit municipi no poden cobrar-la, ja que tots els 
dècims van ser venuts a un popular puti-club de la localitat. 
Si anessin a cobrar, les seves dones ho sabrien i hauria molt 
enrenou. Arriba la Setmana Santa i homes i dones preparen 
una estrategia..

ALIADOS
Estats Units. Espionatge. De Robert Zemeckis. Amb Brad 
Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan. 
Any 1942 durant la Segona Guerra Mundial. Max és un 
espia del bàndol aliat que s’enamora de Marianne, una 
companya francesa, després d’una perillosa missió al nord 
d’Àfrica. La parella comença una relació amorosa fins que 
a ell li notifiquen que Marianne pot ser que sigui una agent 
doble que treballa per als nazis.

BELLEZA OCULTA
Estats Units. Drama. De David Frankel. Amb Will Smith, 
Edward Norton, Kate Winslet, Helen Mirren, Keira 
Knightley. 
Howard Inlet és un reeixit executiu de publicitat de Nova 
York. La seva situació canvia dràsticament quan una tragè-
dia personal li colpeja amb força, el que el porta a caure en 
una profunda espiral de depressió. Els seus amics més inten-
taran animar-lo, obligar-lo a afrontar el seu sofriment d’una 
manera sorprenent. Però els resultats seran imprevistos. 

EL CIUDADANO ILUSTRE
Argentina. Comèdia dramàtica. De Mariano Cohn i Gas-
tón Duprat. Amb Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea 
Frigerio, Nora Navas. 
És la història d’un escriptor argentí, Premi Nobel de Li-
teratura, que fa quaranta anys va abandonar el seu poble 
i va partir cap a Europa, on va triomfar escrivint sobre la 
seva localitat natal i els seus personatges. En el pic de la seva 
carrera, l’alcalde d’aquest poble on va néixer el convida per 
nomenar- lo Ciutadà Il·lustre. Ell decideix cancel·lar la seva 
atapeïda agenda i acceptar la invitació.

CAFÉ SOCIETY
Estats Units. Comèdia. De Woody Allen. Amb Jesse Ei-
senberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively.. 
Los Angeles, anys 30, Bobby Dorfman, nebot d’un poderós 
agent i productor de Hollywood, s’enamora de la maca se-
cretària del seu oncle. Però Bobby retorna a Nova York, rela-
cionant-se amb l´alta societat i freqüentant alguns coneguts 
clubs nocturns. 

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.

MONSTER TRUCKS
Regne Unit. Comèdia dramàtica. D´Stephen Frears. Amb 
Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg.. 
Tractant de evadir-se de la vida al poble en el qual es troba 
atrapat des que va néixer, Tripp, un estudiant d’últim curs 
d’institut, construeix un Monster Truck a partir de peces i 
restes de cotxes de desballestament.. Basada en la línia de 
joguines de Hasbro.

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

VILLAVICIOSA DE AL LADO 
Dv: 16:15/18:05/22:30
Ds: 16:15/18:05/22:30/00:30
Dg.: 16:15/18:05/22:30
Dll a Dc.: 11:00
Dj.: 16:15
ALIADOS
Dv a Dc: 20:00
Dj: 18:00 (Versió original subtitulada en 
català)
CANTA!
Ds i Dg: 11:00
CAFE SOCIETY (Cineclub)
Dj: 20:00 (en català)
Dj.: 22:00 (Versió original subtitulada en 
català)

Casal/Sant Martí de Tous

1/ CANTA (TP)
Dj(5) Ds: 15:45/18:00/21:15
Dv: 15:45/18:00/21:15/22:30
Dg: 12:00/15:45/18:00/21:15
Dll a Dj.: 18:00/20:15/22:30
1/ LA LLEGADA (7A)
Dj(5) Dc i Dj: 22:30
1/ FIESTA DE EMPRESA (16A)
Dv Dg: 22:30
1/ ALIADOS (16A)
Ds Dll i Dm: 22:30
 
2/ ROGUE ONE: STAR WARS (TP) 
Dj(5) a Ds: 16.40/19:30/22:15
Dg: 11.50/16.40/19:30/22:15
Dll a Dj.: 19:30/22:15

3/ ROGUE ONE: STAR WARS copia 
(TP) 
Dj(5): 15:50/18:35/21:20
3/ SILENCIO (16A) 
Dv i Ds: 15:45/18:50/21:55
Dg.: 11:45/15:45/18:50/21:55
Dll a Dj: 17:30/20.45

4/ PASSENGERS 3D (7A)
Dj(5): 17:10 
4/ PASSENGERS (7A)
Dj(5): 19.45/22:10
Dv a Dj: 17:10/19.45/22:10
Dg.: 12:05/17:10/19:45/22:10

5/ CANTA copia (TP)
Dj(5) Dv Ds: 17:00/19:15
Dg: 12:30/17:00/19:15
Dll a Dj: 17:00/19:15 
5/ ANIMALES FANTASTICOS (7A)
Dj(5): 21:30
5/ PASSENGERS copia (7A)
Dv a Dj: 21:30

6/ PASSENGERS (còpia) (7A)
Dj(5): 16:15/18:45/21:15
6/ CONTRATIEMPO (12A)
Dv i Ds: 16.10/18.30/20:40/22:50
Dg: 12:10/ 16.10/18.30/20:40/22:50
Dll a Dj: 18:30/20:40/22:50

7/ MONSTER TRUCKS (TP) 
Dj(5) a Ds: 16:00/18:15/20:30
Dg.: 12:20/16:00/18:15/20:30
Dll a Dj.: 17:45/20.00
7/ VILLAVICIOSA DE AL LADO (16A)
Dj(5) a Dg: 22:40
Dll a Dj.: 22:20

8/ VAIANA (TP)
Dj(5) a Ds: 15.50/18:10
Dg.: 12:15/15:50/18:10
Dll a Dj: 17:55
8/ ASSASSINS CREED (12A)
Dj(5) a Dj: 20:25/22:45

Yelmo Cines /Abrera 3D

SALA AUDITORI

MONSTER TRUCKS
Dv: 18:15
Ds: 16:15/18:30/20:40
Dg.: 16:15/18:30
BELLEZA OCULTA
Dv: 20:40
Dg:20:40

SALA PETITA

BELLEZA OCULTA
Dv: 18:30
Ds.: 16.30/20.45
Dg.: 18:40
LA PASION DE AUGUSTINE
Dv: 20.30
Ds.: 18:40
Dg: 16:30/20:45

Montàgora Cinemes /
Santa Margarida de Montbui 

CASAL
FLORENCE FOSTER JEKINS (apta)  
Divendres: 18:00
Diumenge: 18:00
EL CIUDADANO ILUSTRE (12 anys)  
Divendres: 19:40
Diumenge: 19:40

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Gener
6: Epifania del Senyor; Melani; Nilamó; Macra.

7: Ramon de Penyafort; Julià de Toledo; Virgínia; Crispí. 
8: Apol·linar; Severí; Gúdula; Pere Tomàs.

9: Eulogi de Còrdova; Julià i Basilissa;  Andreu Corsini.  
10: Agató; Pere Ursèol.

11: Higini; Salvi; Hortènsia. 
12: Arcadi; Nazari; Tatiana; Martí de Lleó; Victorià

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

    Josep Andreví Mestres

Els seus estimats: esposa, Pepita Poch; fills, Pere i Nuri,  Francesc i Pilar; néts, 
Joan, Francesc i  Jordi;  germana, Montserrat vídua de Jaume Calaf, nebots, 
cosins i altres familiars, volem expressar les més sinceres gràcies per les mostres 
de condol rebudes. L’ acte de comiat tingué lloc el passat dimecres dia 4 a l’ oratori 
de Funerària Anoia. 
Domicili del finat: carrer 11 de setembre, 8. Can Bou

Ha mort cristianament el passat dia 2 de gener a l‘ edat de 89 anys

Orpí, gener de 2017

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L

Albert Sanllehí Pérez 

Ha mort a Barcelona a l’edat de 77 anys el dia 3 de gener de 2017. Els seus 
estimats: esposa, Sol Vidal; fills, Albert i Mar, Marc i Filin; néts, Carles, Jana, 
Lena, Anna i Gerard, cunyats, nebots i altres familiars, ho fan saber a llurs amics i 
coneguts. 

Igualada, gener de 2017

En record :

U n bon amic des de la 
infantesa en anys de 
postguerra. Jugàvem 

sempre junts inventant cose-
tes per estar contents. Recordo 
un invent d’una caixa de fusta 
amb un forat lateral per intro-
duir-hi una corda llarga que 
era tibada des d’un quartet 
amb la intenció d’agafar un 
pardal que mengés el blat de 
moro que hi havia enfront de 
la caixa. Doncs, no va funci-
onar. Eren tan ràpids que al 
temps de tibar la corda, ja ha-
vien volat. 
Els nostres pares s’esforçaven 
perquè no ens faltés el més 
essencial dintre de la misèria 

de la postguerra i nosaltres 
agraíem dit esforç procurant 
fer-los gràcia amb algun acu-
dit de bona fe. Quan s’acabà 
el jugar per l’edat, el Jaume, 
pagès, i jo, paleta, seguiem 
tenint molt contacte sobretot 
parlant del Barça per la gran 
afició. I parlant de l’afició, ell 
en va trobar una amb noms 
i cognoms que li declarà el 
seu amor. Era la Maria Pujol 
i Isart, una bellesa d’aquells 
temps, simpàtica i agrada-
ble. Déu els donà dues filles, 
la Montserrat i la Rosa. De la 
verdadera bellesa, la física i de 
la bondat de cor. Les dues ben 
casades que els han fet gaudir 

d’un nét, el Guifre, i dues né-
tes, la Carolina i l’Alexia, for-
mant una gran família llarga 
i feliç fins que el Jaume ha 
estat cridat i premiat pel seu 
caràcter i esforç presidint dita 
família.
Jo, que cada dia intento anar 
a la meva església, allà on re-
posen tots els éssers estimats, 
demanaré a Déu que et doni 
la felicitat que et mereixes. 
És una llàstima que es perdin 
aquestes famílies tan alliço-
nadores que haurien de ser 
un mirall.
Gràcies Jaume.

Joan Pujol i Bartrolí

Jaume Mora i Rigol
De parla pausada plena de consol

ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest divendres, 6 
de gener, la comuni-
tat cristiana celebra 

una de les seves festes més 
simbòliques: l’Epifania del 
Senyor. Grans, però molt 
especialment els infants, la 
viuen amb molta il.lusió i 
intensitat.
Es tracta d’una festa carre-
gada de simbologia que ens 
parla de la necessitat de tenir 
fe per a descobrir a Déu i sor-
tir d’un mateix com així van 
fer els Reis d’Orient, uns per-
sonatges amb poder que van 

vèncer les dificultats del camí 
i amb fe van agenollar-se da-
vant el nen que és Déu i Rei.
Déu es dóna a conèixer tam-
bé al món pagà. ‘Epifania’ 
significa precisament ‘mani-
festació’.
La visita dels Reis d’Orient 
al Nen Jesús implica per a 
tots fer un acte de reflexió: 
què puc oferir jo a aquest 
Nen? L’Infant Jesús és el nos-
tre Déu i es mereix la nostra 
vida, amor i servei.
Així van fer els Reis de l’Ori-
ent, així ho recordarem demà 
en la Solemnitat de l’Epifa-
nia del Senyor.

6 de gener: solemnitat 
de l’Epifania del Senyor



              

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 6: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 7: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 8: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 9:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 10: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 11: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 12: ADZET
Av. Barcelona, 9
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

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



LA VEU de JOAN FELIP MORENO /  Comercial de pintures

Dijous 5 de gener de 2017

“Als Reis d’Igualada els 
demano que em deixin 

participar cada any a la festa”
Vaig néixer a Igualada l’any 1970, fill d’immigrants vinguts de Ciudad 
Real. Sóc solter. La meva vida professional ha estat lligada sempre a les 

pintures. Fa set anys, vaig anar per sis mesos a Alberic, una ciutat prope-
ra a València de la qual em vaig enamorar, i m’hi vaig quedar. Conservo 
l’orgull d’haver nascut a Igualada i dedico quinze dies de les meves va-

cances per venir a viure la Cavalcada de Reis. El meu viatge de vacances 
és acompanyar els Reis d’Orient en la seva visita a Igualada.

Què el va portar a anar a viure a València?

Després de passar dos anys de malaltia que em va 
tenir fora de joc, vaig decidir canviar de vida. Una 
multinacional de pintures em va oferir anar de cap 

de zona a València. Hi vaig anar per sis mesos però em vaig trobar 
grans persones, una temperatura molt agradable i els sis mesos 
s’ham convertit, de moment, en set anys.

Sempre amb la mateixa marca?

En aquests set anys he portat tres marques diferents, sempre de 
grans empreses multinacionals. Actualment represento Kolmer, 
una marca espanyola amb presència multinacional. He defensat 
sempre les primeres marques del mercat.

A Igualada va tenir molts anys magatzem de pintures. Per què 
el va tancar?. 

Vaig obrir l’any 2000 i vuit anys després, coincidint amb l’esclat de 
la crisi econòmica, em varen detectar un càncer que em va obligar 
a traspassar-la.

Què ha de tenir una bona pintura?

El que és important és saber què vols fer amb la pintura i que la 
sàpigues aplicar correctament i, també és clar, elegir la més adient 
per a cada cosa.

A l’Anoia tenim bons magatzems de pintura?.

Els conec molt bé a tots i són molt bons. Són grans professionals. 

Els començos de la comarca saben assessorar molt bé i fan molt 
bona feina. 

Cada quant hem de pintar?

Les estadístiques aconsellen cada cinc/set anys, però ara la gent 
gairebé no fuma, les pintures són molt bones. La meva experièn-
cia m’indica que pintant cada set anys és suficient.

Com es veu Igualada des de la distància?.

Igualada va ser capdavantera durant molts anys però es va entot-
solar i li convindria millorar molt. Penso que els empresaris s’es-
tan adonant del potencial de la ciutat i ara per exemple, veig que 
hi ha més cotxes al polígon.

Tornarà a Igualada?

No ho descarto a llarg termini, però de moment a Alberic estic 
molt bé. És un poble fantàstic, rodejat de tarongers i amb unes 
persones sensacionals que m’han acollit molt bé. Vull des d’aquí 
tenir un  record a la memòria d’en Pascual Carratalà que em va 
acollir com un fill i em va integrar al poble. Malauradament el 
mes de setembre ens va deixar. 

De jove va estar vinculat als mitjans de comunicació d’Igualada.

Vaig col·laborar amb la segona televisió local d’Espanya: Anoia 
Televisió i també a Cadena 13. D’aquí vaig passar a fer de DJ a les 
discoteques.

Per què a la discoteca té més èxit un DJ que un cantant?

El cantant canta únicament les seves cançons i un DJ fa ballar a 
tots els que han pagat una entrada. Per això cobren més els DJ. Ho 
vaig deixar quan ja no es podia treballar de nit el cap de setmana i 
dilluns rendir a la feina.

Què té la Festa de Reis d’Igualada?.

És màgica, emocionant... des del dia de l’arribada del Patge Faruk, 
al lliurament de les cartes i durant la cavalcada sents una emoció 
molt gran.

Aquest any és especial amb la declaració de Interès Nacional?

Cada any és especial com bé sabem tots els igualadins. Tenir la 
Creu de Sant Jordi o la Declaració de Be d’Interès Nacional són 
una responsabilitat més, però la festa és màgica per les mirades 
dels infants i de la gent gran.... de fet de tothom que hi participa. 
Cada any bé més gent de fora.

Els Reis d’Igualada foren els primers en donar només caramels 
sense gluten.

La festa és per a tots els infants, sense exclusió. Caramels o xocola-
tines sense gluten en pot menjar tothom i ningú no se sent exclòs. 
A part són boníssims.

Segueix fent la carta als Reis?

Cada any sense falta. Els demano tres coses: salut, llarga vida als 
meus pares i que cada any em deixin participar de la seva festa.. 

Jaume Singla, @jaumesingla

C/ Pare Tous Soler, 6
08700 Igualada, Barcelona

Telf: 93 803 1385
 93 803 1582 

        686 880 774

1/2 hora d’aparcament gratuït 
al parking de la Plaça de la Creu

Cal Pantomènia

CAL PANTOMÈNIA
ESPAI GASTRONÒMIC · PLATS PER EMPORTAR

  Gràcies per la confiança feta en les vostres taules de Nadal. Us desitgem que tingueu uns bons reis!

En alguns punts d’Igualada ha aparegut penjat per les parets un curiós cartell. Es tracta d’una imatge que pretén imitar el car-
tell de la pel·lícula “Diario de Bridget Jones”, però rebatejant-lo com “El diario de Patricia”, amb la fotografia de la regidora de 
Joventut de l’Ajuntament, Patrícia Illa, al costat dels seus “dos homes”: l’alcalde Marc Castells i el tinent d’alcalde Jordi Pont, 
alhora el seu cunyat -de l’alcalde-. Lamentablement, Castells i Pont no són, ni de lluny, com Hugh Grant i Colin Firth, els dos 
protagonistes reals de la pel·lícula, que el cartell -en castellà, per cert- anuncia que “pròximamente” es projectarà a “cal Badia”, 
l’anunciat casal de jovent d’Igualada actualment en obres... Si algú pensava que el pamflet era una graciosa forma de fer crítica,  
no ho ha aconseguit. Més aviat sembla una promoció en tota regla. El govern d’Igualada pensa, a partir d’ara, promocionar els 
seus regidors parodiant pel·lícules en cartells enganxats per les parets? Això sí que és innovació!


