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L’EDITORIAL

Votarem, és clar que sí

D ijous hi ha eleccions. I votarem. Com 
en tots els comicis, quan ens conviden 
a manifestar un dels nostres drets fo-
namentals, l’Anoia acostuma a demos-

trar-ho amb una gran participació. Ja va ser així el 
setembre del 2015, amb un 78% de presència a les 
urnes, quasi deu punts 
més que les eleccions de 
2012. És de preveure que, 
en aquesta ocasió, el per-
centatge sigui molt simi-
lar, o potser superior, als 
comicis de fa dos anys. 
L’ocasió s’ho val. 
Després dels fets con-
demnables del Referèn-
dum de l’1 d’octubre i 
la posterior aplicació de 
l’article 155 pel govern 
espanyol, l’exili de part del govern i del President 
Puigdemont, i l’empresonament de líders socials 
i del vicepresident i consellers, la nostra partici-
pació, massiva, a les eleccions del 21 de desem-
bre és el millor homenatge que podem fer a la 
seva implicació en el procés sobiranista. 
No ens agraden les derives i certes actituds pro-

cedents de l’anomenat “bloc del 155”, especial-
ment les que tenen a veure amb el periodisme, la 
llengua catalana i la nostra cultura. Els intents 
d’influir en el control dels mitjans públics, com 
s’ha vist en el  cas de TV3 i Catalunya Ràdio, 
és una clatellada als seus professionals i haurien 

d’esborronar a qual-
sevol demòcrata. 
Tampoc són de rebut 
les preteses influèn-
cies en els contin-
guts de les matèries 
que s’imparteixen a 
l’educació primària i 
secundària, o, fins i 
tot, en determinades 
expressions culturals 
del país. 
Més enllà d’això, ens 

trobem davant un panorama lliure on cadascú, 
amb la seva papereta, té el dret -i el deure, cre-
iem- de poder demostrar quin futur prefereix 
per a Catalunya en els propers anys. Ens trobem 
en un moment certament clau de la història re-
cent i el vot és la millor eina per a expressar-nos. 
Fem-la servir, per la llibertat i la democràcia! 

La nostra participació, massiva, 
a les eleccions del dijous 21 

de desembre, és el millor 
homenatge a la llibertat i la 

democràcia.
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Juan Ignacio Zoido, ministre de l’In-
terior, va admetre als periodistes que 
el seu departament havia impedit 
que els Mossos d’Esquadra pogues-
sin proveir-se de munició per les 
seves armes en tot el 2017 al·legant 
“que l’expedient administratiu que 
autoritza la compra estava incomplet 
i pendent d’alguns tràmits.”

Maria Dolores de Cospedal, minis-
tra de defensa, va declarar “el 21 D es 
tria entre democràcia o  l’extremis-
me nacional-populista d’esquerres” 
per continuar alertant “les noves 
estratègies de desinformació, mani-
pulació i `propaganda per part de 
determinats actors global amenacen 
amb deformar l’agenda pública dels 
Estats democràtics i soscavar el nos-

tre model de convivència explotant 
amb fins diversos les nostres vulne-
rabilitats”. 

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, 
està engrescada “a Catalunya hi ha 
una majoria social que vol avançar 
plegada. La política de blocs ens ha 
fet mal. Demanar la superació de la 
política de blocs ens perjudica a curt 
termini, però la seguirem defensant 
perquè creiem que és possible.” 

Albert Rivera, líder de Ciutadans, 
en un concorregut míting a Girona, 
va fer un discurs on va dir “Vull un 
projecte per a Espanya amb la mira-
da i l’accent català, però amb el cor 
espanyol” i va carregar contra els 
nacionalismes, “són el verí d’Euro-
pa”. I va afegir “És molt més compli-
cat defensar la Constitució a Girona 
que en un altre poble d’Espanya, 
però Ciutadans va néixer fa 11 anys 
per defensar gent com vosaltres, per 
defensar els valors constitucionals 
allà on és més difícil.” 

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat i candidat de Junts 
per Catalunya per al 21- ha dema-
nat a la UE “que supervisi el procés 

electoral” i ha preguntat “Acceptarà 
que un estat membre no respecti el 
mandat de les urnes amb les regles 
del joc que el mateix estat ha creat? 
És bo saber-ho abans d’anar a votar” 
per afegir  “Iceta, Arrimadas i Al-
biol es comprometran a respectar el 
resultat del 21-D? si el 155 surt der-
rotat, la primera decisió que ha de 
prendre el govern espanyol el 22 al 
matí és deixar-lo sense efecte.”

Jordi Cuixart, president d’Omnium 
Cultural, en conèixer que s’havia de-
sestimat el seu alliberament, va enviar 
una carta als associats de l’entitat on 
acabava dient “hem remuntat situaci-
ons més adverses de la nostra història 
col·lectiva, bé sigui amb la paraula, 
amb el somriure i, quan ha calgut, 
amb el silenci, però no deixarem mai 
que res ens glaci els nostres cors.” 

Gloria Lago, presidenta de la plata-
forma “Hablemos español”, va reco-
llir en un sol dia 30.000 signatures 
a la Puerta del Sol de Madrid, “els 
espanyols, cada vegada més, estan 
conscienciats del problema lingüístic 
que existeix en moltes comunitats i 
s’ha de retornar l’espanyol a l’Escola i 
a totes les institucions públiques”. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Això de l’Infinit ens està costant un ull de la 
cara. El complex de gimnàs i piscines que va 
inaugurar-se en l’època del govern d’esquerres 
a Igualada va resultar un extraordinari pas en-
davant pel que fa als equipaments esportius de 
la ciutat, però poc se sabia en aquell moment 
de la “lletra petita” de l’operació. L’Infinit es va 
inaugurar el novembre del 2009, enmig de les 
protestes dels negocis locals de gimnasos, i amb 
un sistema inèdit en les accions de govern mu-
nicipal a Igualada: després de buscar socis en el 
projecte, l’Ajuntament va mostrar el seu interès 
en què una entitat esportiva -Club Natació o 
Club Bàsquet, al final- es fes càrrec de la seva 
gestió, tot entrant a formar part de l’empresa 
que lideraria el projecte...  El Natació es va em-
portar el mèrit, no sense polèmica, també, en la 
seva “designació”.
Avui, vuit anys després, el club es recupera des-
prés d’un infart econòmic que quasi li costa la 
mort,  i en bona part l’origen de tots els seus 
mals és a l’Infinit. Només sentir-ne el nom, a 
més d’un soci se li ericen els pèls. La seva par-
ticipació a l’empresa ha anat minvant fins a ser 
simbòlica, i seus camins han cercat nous horit-
zons, més estables i menys “aventurers”. 
L’operació Infinit va incloure un contracte blin-
dat segons el qual, bàsicament, els gestors, que 
pagaven les obres, tenien les espatlles cobertes: 
si les coses anaven  malament algun dia, l’Ajun-
tament feia net. La gallina dels ous d’or, vaja. 
Encara no me’n puc avenir com, en el seu mo-
ment, ningú no va posar el crit al cel, per això. 
El problema va sorgir anys després, arran d’una 
auditoria, i es va veure que allò era un calaix 
sense fons. El consistori va obligar l’empresa 
-que ha canviat de mans- a posar-se les piles. 
Avui, sortosament, els números de l’Infinit són 
molt millors, tot i que les tarifes continuen es-
sent les d’un gimnàs privat, lluny de l’objectiu 
inicial polític -benvingut- d’aconseguir una ins-
tal·lació que fos “esport per a tots”.
Però la broma de l’Infinit durarà encara molts 
anys més. Fins al 2039, quan compleixi 30 
anys, i esdevingui 100% municipal. Mentres-
tant, els igualadins hauran de pagar 800.000€ 
anuals a l’empresa gestora, que en retorna uns 
300.000€. La factureta de tenir l’Infinit, doncs, 
puja 500.000€ cada any. És curiós que Mon-
tAqua, a Montbui, no li va costar ni un euro a 
l’Ajuntament. Hauríem de preguntar-nos per 
què, i acabaríem concloent que aquí algú es va 
passar de frenada. Al final, el 2039, tindrem una 
piscina i un gimnàs probablement ja una mica 
vellets, que li hauran costat als igualadins quasi 
9 milions d’euros, quan el normal seria una des-
pesa de 4. Més del doble. Un negoci municipal 
desastrós i condemnable.

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67

La gallina dels 
ous d’or



Respectar el dret de tot ciutadà a 
decidir lliurement, sense pors ni 
coaccions, és un principi democrà-
tic bàsic. Tanmateix (i malaurada-

ment) la por s’utilitza sovint en l’àmbit polític 
perquè és un dels sentiments més paralitzants 
que existeix. Això es fa evident des d’alguns 
mitjans, organitzacions i partits polítics, amb 
l’inici d’una campanya de por i desinformació 
sobre la salut de l’economia catalana.
Ens trobem, sens dubte, en un moment trans-
cendental per Catalunya. Davant d’això és 
cabdal mostrar, amb transparència, quina és la 
situació econòmica que encarem, perquè com 
s’evidencia a continuació, res té a veure amb 
certs titulars catastrofistes. Les dades mos-
tren com l’economia catalana ha evolucionat 
excepcionalment bé els darrers anys i malgrat 
la moderació d’alguns indicadors, es manté 
forta. Això no significa que no tinguem molts 
reptes per endavant, tant en l’àmbit econòmic 
com en el social. Però cal fer una crida al rigor 
i al dret que tots tenim de votar en llibertat, 
sense pors ni coaccions. Veiem les dades:
1.     El primer a destacar és que el 2015, 2016 
i fins a l’octubre del 2017 l’economia catalana 
ha assolit els seus millors registres històrics en 
PIB, exportacions, inversió estrangera i turis-
me. És a dir: mai abans l’economia de Catalu-
nya havia produït tants béns i serveis (PIB), 
mai el conjunt d’empreses catalanes havien ex-
portat tant, ni Catalunya havia atret mai abans 
tanta inversió estrangera ni turisme. I tot això 
s’ha aconseguit i compatibilitzat amb un debat 
polític, ben legítim, sobre el dret a l’autodeter-
minació.
2.     El ritme de creixement de l’economia ca-
talana els darrers anys ha estat molt elevat (del 

3,5% tant el 2015 com el 2016), superior al del 
conjunt de la zona euro (1,8%) i al del conjunt 
de l’estat espanyol (3,2%). Els 3 primers tri-
mestres del 2017 l’economia catalana ha mos-
trat una evolució més positiva del que es pre-
veia, amb creixements de l’1,0%, 1,1% i 0,9%. 
Pel 4rt trimestre, alguns indicadors mostren 
una moderació, que l’AIREF quantifica en una 
reducció del creixement trimestral del 0,9% al 
0,5%. Amb això, el creixement mig del 2017 a 
Catalunya se situaria en el 3,2%, encara supe-
rior al que es preveu a la zona euro (2,2%) i al 
conjunt d’Espanya (3,1%). 
3.     El concepte de “creixement econòmic” 
pot sonar força abstracte, però simplement re-
flecteix l’increment en el valor total dels béns 
i serveis produïts a Catalunya, que l’acció del 
Govern ha d’ajudar a canalitzar cap a major 
(i millor) ocupació, progrés social i millors 
serveis públics essencials. En aquest sentit, 
les dades del mercat de treball són molt re-
llevants: a l’inici de la legislatura (gener 2016) 
l’atur a Catalunya era del 17,7% i s’ha reduït 
al 12,5% (més de 5 punts percentuals). Ac-
tualment tenim la taxa d’atur més moderada 
en gairebé una dècada i força inferior a la del 
conjunt d’Espanya (16,4%). En el que portem 
d’any, l’atur a Catalunya s’ha reduït (fins al no-
vembre) un -11,4%, en comparació al -9,5% 
del conjunt de l’estat.
4.     També és molt destacable la forta recu-
peració del sector industrial els darrers anys 
i de l’evolució del sector exterior de la nostra 
economia. Les exportacions continuen tren-
cant tots els rècords: fins a l’octubre, Catalu-
nya registrava les millors xifres de vendes a 
l’exterior dels primers 10 mesos de l’any de la 
seva història. Ahir coneixíem dades molt po-

sitives sobre tràfic de contenidors al Port de 
Barcelona al novembre, que es disparava un 
57,5%. Però no només les empreses catalanes 
s’han obert al món sinó que Catalunya ha es-
tat també capaç de captar el 2015 i 2016 els 
fluxos d’inversió estrangera més elevats de la 
seva història: 4.942 milions d’euros el 2015 i 
5.131 milions d’euros el 2016.
5.     Aquesta és una de les dades que millor 
reflecteix la confiança internacional en l’eco-
nomia catalana i en les seves potencialitats de 
futur. El referèndum i la voluntat democràtica 
que se’n derivés no espantava als agents econò-
mics. El que ha xocat a tothom és la virulència 
de l’estat en l’ús dels seus poders i la situació 
de bloqueig i incertesa que ha provocat l’arti-
cle 155. El canvi de domicili social d’algunes 
empreses preocupa a molts ciutadans, però 
la desinformació també aquí és molt elevada: 
a dia d’avui, només 332 empreses de les que 
han anunciat canvi de seu social han finalitzat 
el procediment. Cal tenir present que és un 
canvi notarial, no una sortida real d’empreses, 
sense efecte en el PIB de Catalunya perquè no 
afecta la producció, l’activitat o els treballa-
dors. Tot això s’ha mantingut.
A partir del 21D cal fer el possible per dia-
logar i entomar de forma civilitzada el con-
flicte polític. Les diferències polítiques, de 
tots, són ben legítimes i respectables, però 
exercir violència i repressió cap a perso-
nes innocents i pacífiques no pot ser-ho. Si 
perdem la humanitat com a societat ho per-
dem tot. Com s’ha fet fins ara, cal continu-
ar enfortint l’economia productiva, la seva 
competitivitat i projecció internacional, 
però abans, cal omplir les urnes de vots, de 
dignitat i de futur.  
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#L’enquesta de la setmana

Creus que hauria sigut millor que 
els partits independentistes anessin en 
una llista unitària?

 Sí 61%  No 39%
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al Twitter PARTICIPA-HI! 
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CASAL POPULAR EL FOMENT

El casal popular El Foment celebra el seu primer aniversari amb 
diversos actes aquest cap de setmana. El casal popular ha estat un 
punt de trobada molt important en la celebració i defensa del re-
ferèdum de l’1 d’Octubre.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

Brussel·les, capital del 21D

Aquest no és un titular 
gaire ortodox. Però ja 
es veu que vull parlar 
de les eleccions convo-

cades per a la setmana vinent i de 
l’esdeveniment de Brussel·les de la 
setmana passada. I de com van lli-

gats. Abans, però, uns aclariments per situar aquest 
paper. En el meu article anterior, coneguda la con-
vocatòria de les eleccions a l’ombra de l’aplicació de 
l’article 155, no sabíem encara que empresonarien el 
vicepresident Junqueras i els consellers Forn, Rull, 
Mundó, Turull, Bassa, Romeva i Borràs. Un autèntic 
cop de maça i la constatació dolorosa 
de nous presos polítics a sumar dels 
dos Jordis. I la convocatòria de Brus-
sel·les del dia 7 de desembre. I, per 
suposat, la presentació de les llistes 
electorals.
La Jornada de Brussel·les no és una 
bagatel·la, és una acció de la magnitud 
dels Onzes de Setembre: una multitud 
que es desplaça més de 1.300 quilò-
metres per manifestar-se a la capital 
de la Unió Europea amb el President 
Puigdemont i els consellers Comín, 
Puig, Serret i Ponsatí, no és només 
una anècdota personal per recordar; 
és un acte polític de gran valor proteic 
per a la República catalana. Un acte 
d’una gran potencialitat, de reconei-
xement a la situació del govern a l’exili 
i també de compromís de persistència 
fins al reeiximent del procés. D’això vull parlar.
Immersos en temps electoral, els visitants de Brus-
sel·les -gairebé vint hores d’autocar, hores i hores de 
conducció, trens, avions, estades, esforços econò-
mics importants... - vam protagonitzar un gran mí-
ting per reclamar atenció i justícia a les institucions 
europees vers Catalunya i, al capdavall,  a favor de la 
victòria el dia 21D. La victòria en una convocatòria 
anòmala que ha de ser fonamental per a continuar 
la gesta de l’1-O. Brussel·les, doncs, fou l’acte central 
de les candidatures que han de defensar la República 
proclamada  el 27 d’octubre. La victòria de les tres 
candidatures independentistes serà el primer pas per 

a implementar la República. Serà la superació del ca-
ràcter autonòmic desitjat pels partits unionistes de 
bracet de l’Estat armat de 155.
Cal reconèixer, però, a hores d’ara, un cúmul d’in-
cògnites per aclarir per part de Junts per Catalunya, 
ERC i la CUP. Com es gestionarà la presidència de la 
Generalitat? Com s’afrontarà la legislatura? Vull dir 
en allò que hem conegut com a unilateralitat i bila-
teralitat. Com es reprendran les estructures d’Estat? 
Com n’aprendrem, de les mancances reconegudes 
al final de l’etapa viscuda? Moltes coses per enfilar, 
certament, a més a més de governar el país superant 
els obstacles derivats de l’aplicació del maleït article 

155.
Comptant que guanyem, és clar. Recordem que «els 
altres» es presenten per acabar amb «el procés» -fa 
riure com sona enmig de discursos en espanyol.  
Ells, Arrimadas, García Albiol i Iceta, els valedors 
del devastador article 155, fan grans argumentaci-
ons basades en desqualificacions i descrèdit del Go-
vern i de la legislatura. Que si els independentistes 
han enganyat, que han fracassat, que no han gover-
nat i que giren l’esquena a la meitat del catalans; que 
ja se’ls està bé el càstig, arriben a dir uns i altres dels 
presos..., presos que no són polítics perquè no se’ls 
empresona per les idees sinó pels fets (!). En fi, a mi 

les actituds dels unionistes en aquest sentit em sem-
blen gairebé inhumanes.
Un punt i a part per als Comuns. La candidatura 
encapçalada per Xavier Domènech, amb les ins-
truccions corresponents de Podemos, parteix d’una 
equidistància entre els blocs -ni 155 ni procés- i es 
proclamen impulsors de polítiques socials i d’aspirar 
a guanyar sobiranies. Ai, caram!, sobiranies... No-
saltres, els independentistes, som més «modestos», 
només en volem una, de sobirania, la que ens pro-
porcioni l’Estat i amb ell les eines imprescindibles 
per «atacar» les polítiques socials, així de senzill. 
Haurem d’esperar els resultats electorals i veure per 

on es decanta Catalunya en Comú.
Heus ací el panorama al meu enten-
dre. Des del punt de vista dels inde-
pendentistes, ultra guanyar, aquest 
país necessita continuar el procés 
-sí, el procés- cap a la consolida-
ció de la República. Insisteixo que 
aquests dies serà bo que els Puig-
demont, Junqueras, Sànchez, Ro-
vira i Riera arribin a acords de le-
gislatura i transmetin confiança en 
el compromís per continuar, com 
hem dit, la via de l’1-O. No oblidem 
que hi hem arribat perquè hem es-
tat capaços de mostrar un objectiu 
engrescador i alhora necessari per 
esdevenir una societat més justa, 
més capaç (econòmicament i cul-
turalment) i que, per a això, ens cal 
disposar de l’instrument que supo-

sa l’Estat, ni més ni menys que els altres. I no haver 
d’anar pel món demanant almoines com ens pro-
posen socialistes i comuns. No, nosaltres no anem 
de «tontos del bote» que volem destruir Espanya i 
Europa com ens deia als catalans una espanyola a 
Brussel·les , nosaltres volem construir una socie-
tat amb cara i ulls, com la dels vint-i-set estats que 
componen la CE, ni més ni menys.
 El 21D fem-nos dignes de la feinada d’aquests anys, 
des de les Consultes fins al proppassat mes d’octu-
bre curull de patriotisme: guanyem a les urnes vo-
tant les candidatures independentistes!, i ni un pas 
enrere, els carrers i la història són nostres! 
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 Descarrega’t CaixaBank Pay: 
 treu tot el profit 
 de les targetes i paga 
 amb qualsevol mòbil 

Amb CaixaBank Pay, ja pots gestionar totes les operacions que 
facis amb les targetes financeres i de fidelització, i també pagar 
amb qualsevol* mòbil de la manera més fàcil, ràpida i segura.  
A més, pots enviar i rebre diners de mòbil a mòbil.  
Descarrega’t ara l’app i comença a beneficiar-te de tots els 
avantatges que ofereix. 

Més informació, a www.CaixaBank.cat

*Vàlid per a dispositius amb tecnologia NFC.

Descarrega-te-la ara a: 

NRI: 2248-2017/09681



En aquesta campana elec-
toral que estem a punt 
d’acabar estan passant 
coses que fins ara mai 

havíem vist. Ni podíem imaginar 
que veuríem.
Dos dels set candidats no poden 

fer la campanya com voldrien, ni com poden fer 
els altres cinc. Un, el President, ho ha de fer des 
d’un plasma ja que si posa els peus en “territorio 
español” serà empresonat. L’altre, el vicepresident 
ha de fer campanya per carta ja que està tancat a la 
presó a mes de sis-cents quilòmetres de Catalunya.
Mentre la campanya avança, la “justicia española” 
pressiona tant als candidats com als professionals 
de la informació... dels mitjans públics catalans. 
Amenaces de querelles, ampliacions d’acusats de 
sedició o embargaments de béns decretats per un 
organisme que no té atribucions penals i per casos 
que ja estan sentenciats. No cal que digui des d’aquí, 
que dono tot el meu suport a la Mònica Terribas de 
la qual en soc un fidel oïdor dels seus editorials. La 
feina dels periodistes és posar una mica de llum en 
temps convulsos com els actuals.  
Estem vivint una situació d’abús de poder per part 
de les candidatures del PP i del Ciudadanos que 
utilitzen la Junta Electoral Central –radicada a Ma-
drid tot i tractar-se d’eleccions catalanes- per instar 
les més variades prohibicions. En quin país s’ha 
vist mai prohibir el color groc? O les pancartes que 
diguin: “Democràcia” o “Llibertat presos polítics”? 
Fins i tot hem vist requisar cartells electorals i pro-
cedir a identificar als joves que els plantaven. 

Al mateix temps que veiem aquestes coses, a la vo-
rera contrària hi ha impunitat total. Des dels agres-
sors de Blanquerna, condemnats en ferm, que no 
entren a la presó fins a joves sense identificar que 
amenacen Puigdemont i als catalans en general des 
de dalt d’un tanc de l’exèrcit. Això de Blanquerna 
segurament té a veure amb el fet que els partits 
d’extrema dreta no es presenten a les eleccions i així 
els seus vots poden fer de coixí d’un PP en caiguda 
lliure a les enquestes. 
És tan insòlit el que passa que malgrat que els uni-
onistes competeixen amb avantatge -i amb molts 
diners per fer campanya- el dubte encara és si 
respectaran el resultat de les urnes. Han anunci-
at noves querelles per a l’endemà de les eleccions 
-empresonaran més catalans abans de Nadal?- am-
pliant la causa contra l’independentisme.
Per això és molt importnat que el dia 21 fent l’esforç 
no ja d’anar a votar –que segur que ho farem- sinó 
de convèncer als veïns, als parents, als companys 
de feina, als amics... que ens ajudin a omplir les ur-
nes. És important i legítim que ho fem cadascun 
de nosaltres perquè ni Carles Puigdemont ni Oriol 
Junqueras ho poden fer personalment.
No patiu per fer campanya, no tenen presons ni 
exilis per a tots nosaltres. 

Estem vivint una situación d’abús de 
poder per part de les candidatures del 
PP i del Ciudadanos que utilitzen la 
Junta Electoral Central per a instar 

les mes variades prohibicions

JAUME FERRER PIÑOL, escriptor

Per carta o per plasma Tres segles de cant

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

L’Agrupació Coral La Llàn-
tia va editar, l’any 2006, 
Tres segles de cant  XIX, 
XX i XXI. És un llibre de 

cobertes llampants, vermelles, amb 
500 pàgines només de lletra en or-
dre cronològic de ressenyes, dades 
i xifres- –quin horror!, pensareu -, 

però es compensa amb 170 pàgines, afegides al final, 
en un complet mostrari de fotografies, a tot color, 
dels cantaires, actes, programes, documents i de tot 
allò que és digne de ser reproduït gràficament per 
a la història. És, de forma global, un autèntic Lli-
bre-Notari. I en dic Notari perquè hi figura, data per 
data, i se’n dóna fe, tot el que s’ha pogut reconstruir. 
Que no és poc.
Fundada el 1876. Una activitat que als igualadins ens 
ha d’enorgullir. Interrompuda només durant l’infaust 
període 1936-1939. El llibre –signat per un immens 
Josep Riba i Gabarró- abasta fins al 2003. En aquest 
2017  es completen doncs, fins ara, 141 anys de cant 
i d’il·lusions. Un model de longevitat i estímul per 
a les altres 15 –quinze!- entusiastes corals iguala-
dines que existeixen en una ciutat de 38.987 habi-
tants (cens del 2016). Gent que per a viure, treballa 
i canta. Fins i tot quan les ganes de cantar,  com ara 
mateix,  no es troben pas en hores propícies. Com a 
poble, som políticament peix petit devorat pel gran 
sense manies. La nostra ànima, però, ofereix resis-
tència i manté obertes algunes línies, com ara la de la 
cultura, un dels nostres irrenunciables signes d’iden-
titat. Pacífics, premem llavis, i plorem per dins. 
Són 141 anys! . Aquesta  continuïtat mai no la podien 
somniar els cinc nois fundadors. No repetiré la his-
tòria, que ja s’explica en el llibre de les 670 pàgines. 
Només citaré alguns aspectes significatius ocorre-
guts després. La  ingent i perllongada tasca com a 
director, del mestre Joan Montaner i Guix (1933 a 
1967, només interrompuda per la mort, als 53 anys, 
aquell  20 de novembre) és recordatori d’actualitat. 
Fa 50 anys, i l’Ajuntament, aquest 18 de novembre, 
ho ha commemorat amb una placa a la façana de la 
casa del mestre, al carrer Sant Carles, 4. Igualment la 
presència activa del seu fill, Josep Montaner i Torres 

(director entre 1994 i 2014), compendi d’amor filial i 
a la Coral. Sense ell, el llibre dels tres segles no hauria 
estat possible. I la decisiva participació dels Bernadí, 
des de fa molts anys  cantant-hi, com arbre i bran-
ques d’una llarga nissaga amb aquest cognom, amb 
un dels seus membres, en Josep, com actual direc-
tor. I afegida a les múltiples distincions històriques 
per a la Coral, hi ha hagut darrerament la Creu de 
Sant Jordi (2011). El que resulta, però, definitiu, per 
comprendre i valorar-ne la continuïtat, és el clima 
humà, que permet superar entrebancs. Entusiasme  
corporatiu dels cantaires, i dels presidents i membres 
de les juntes i dels altres directors musicals  cadascun 
en el seu moment. Tots ells, fins al 2003, són citats 
nom per nom en “Tres segles de cant”: 390 cantaires 
per exemple. Localitzar-los, quin enorme treball de 
recerca!.  
Fa pocs dies, amb motiu del dinar de fi d’actes del 
140è aniversari, es van reproduir mostres del que 
deixo escrit. Les atencions als assistents per part de 
la trentena de cantaires actuals i familiars, les parau-
les, un somriure en el rostre, l’aroma de tot el dinar, 
el poema d’afecte a la pianista, els diversos cants, el 
brindis: ai, aquell brindis, amb la rosa vermella oferta 
taula per taula...!  Una bonica història global d’amor. 
Amor al cant, sí. I sempre propers als companys, a 
les famílies, als amics. Bona gent, sens dubte. I no és 
la fi de res. Tot va seguint.  
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Tenim molt clar que per avançar i créixer hem 
d’afrontar nous reptes. Aprofundint en qui 
som, hem teixit amb rigor i solidesa les bases 
de la nostra nova identitat.

www.gcarles.com

Ens apassiona la nostra 
feina, creiem que a través 
d'ella podem formar part 
del progrés personal i 
empresarial
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El 2015, amb una 
altíssima participació, 
l’independentisme va 
recollir 35.349 vots a 

l’Anoia, per 24.504 de 
les forces unionistes

Cens oficial

Un total de 89.888 anoiencs tenen dret a vot el proper dijous, 
en les eleccions més atípiques de la democràcia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U n total de 89.888 ano-
iencs tenen dret a vot 
el proper dijous 21 

de desembre, a les eleccions 
per triar la composició del 
Parlament de Catalunya, se-
gons les dades oficials del cens 
electoral proporcionat per 
l’Instituto Nacional d’Estadís-
tica (Ine). De tots aquests, hi 
ha 2.039 anoiencs residents a 
l’estranger que han pogut vo-
tar per correu. Igualada, amb 
29.578 possibles votants, i Pi-
era, amb 11.496, són les po-
blacions amb més persones 
censades amb dret al sufragi 
universal. 
La jornada electoral caurà, 
per primera vegada en molts 
anys, en un dia laborable, la 
qual cosa obligarà a tancar es-
coles aquell dia, i a demanar, 
segons els casos, permís labo-
ral de 4 hores retribuïdes per 
poder exercir el dret a vot. Es 
tracta, sens dubte, de les elec-
cions més atípiques des de la 
recuperació de la democràcia. 
En qualsevol cas, la logística 
serà idèntica a qualsevol altre 
comici, amb els col·legis elec-
torals habituals dels darrers 
anys, i els mateixos horaris, de 
9 del matí a 8 del vespre.

L’Anoia, independentista
Al llarg del procés sobiranista, 
l’Anoia ha demostrat ser una 
comarca clarament indepen-
dentista. En els darrers comi-
cis de setembre de 2015, amb 
una participació rècord que es 
va acostar al 80%, el llistó per 
la independència va arribar als 
35.349 vots, molt majoritaris 
davant els 24.504 que es van 
emportar les forces polítiques 
clarament unionistes. D’altres 
forces, entre elles Catalunya Si 
que es Pot i diverses formaci-
ons no necessàriament alinea-
des amb el procés o la defensa 
constitucional com a primer 
objectiu, van sumar 7.558 su-
fragis. 
A Igualada el vot independen-
tista encara és més clar, amb 

JxSí C's PSC Cat Comú PP CUP Altres Total INDEPEN. UNIONIS. ALTRES
Argençola 97 4 1 0 8 27 10 147 124 13 10
Bellprat 32 6 5 4 0 6 3 56 38 11 7
Bruc, el 539 158 96 83 71 190 42 1.179 729 325 125
Cabrera d'Anoia 220 93 160 116 83 64 23 759 284 336 139
Calaf 1.171 103 156 97 136 128 89 1.880 1.299 395 186
Calonge de Segarra 104 4 4 2 3 8 6 131 112 11 8
Capellades 1.374 437 442 175 253 502 127 3.310 1.876 1.132 302
Carme 356 22 26 13 20 38 20 495 394 68 33
Castellfollit de Riubregós 89 8 0 5 7 9 10 128 98 15 15
Castellolí 322 11 16 11 9 25 8 402 347 36 19
Copons 137 2 9 6 11 31 11 207 168 22 17
Hostalets de Pierola, els 746 239 165 99 114 163 61 1.587 909 518 160
Igualada 12.258 2.887 1.924 1.153 1.452 1.819 779 22.272 14.077 6.263 1.932
Jorba 306 39 28 19 34 51 33 510 357 101 52
Llacuna, la 412 18 15 6 24 78 17 570 490 57 23
Masquefa 1.616 1.048 650 540 410 338 180 4.782 1.954 2.108 720
Montmaneu 72 10 0 0 8 3 4 97 75 18 4
Òdena 909 295 335 127 160 142 95 2.063 1.051 790 222
Orpí 78 0 0 5 2 14 2 101 92 2 7
Piera 2.991 1.645 1.009 824 686 664 348 8.167 3.655 3.340 1.172
Pobla de Claramunt, la 670 140 163 76 63 141 61 1.314 811 366 137
Prats de Rei, els 256 10 16 13 10 19 25 349 275 36 38
Pujalt 91 2 4 2 16 13 1 129 104 22 3
Rubió 90 19 2 10 10 22 13 166 112 31 23
Sant Martí de Tous 554 26 36 15 33 86 38 788 640 95 53
Sant Martí Sesgueioles 158 15 7 7 13 36 8 244 194 35 15
Sant Pere Sallavinera 92 3 1 1 1 11 4 113 103 5 5
Santa Margarida de Montbui 1.190 1.297 1.235 565 509 271 186 5.253 1.461 3.041 751
Santa Maria de Miralles 71 5 2 8 0 7 3 96 78 7 11
Torre de Claramunt, la 780 484 351 182 170 150 108 2.225 930 1.005 290
Vallbona d'Anoia 440 78 112 59 70 95 30 884 535 260 89
Veciana 77 2 2 2 10 6 9 108 83 14 11
Vilanova del Camí 1.528 1.932 1.460 721 634 366 258 6.899 1.894 4.026 979
Anoia 29.826 11.042 8.432 4.946 5.030 5.523 2.612 67.411 35.349 24.504 7.558

 aquí estranger Total
Argençola 190 24 214
Bellprat 69 3 72
Bruc (El) 1.504 49 1.553
Cabrera Anoia 1.033 14 1.047
Calaf 2.363 64 2.427
Calonge Seg. 166 10 176
Capellades 4.128 109 4.237
Carme 574 61 635
Cast. Riubregós 143 3 146
Castellolí 462 19 481
Copons 248 5 253
H. Pierola             2.076 23 2.099
Igualada  28.578 1.000 29.578
Jorba 632 10 642
Llacuna (La) 668 30 698
Masquefa  6.369 58 6.427
Montmaneu 126 9 135
Òdena  2.701 29 2.730
Orpí 113 10 123
Piera 11.393 103 11.496
Pobla Clar. 1.654 35 1.689
Prats de Rei 444 9 453
Pujalt 159 2 161
Rubió 187 5 192
Sant Martí  Tous  903 40 943
Sant Martí Sesg. 280 17 297
Sant Pere Sallav. 124 4 128
S.M. Montbui 7.115 113 7.228
S.M. Miralles 103 4 107
Torre Clar. 2.892 33 2.925
Vallbona 1.063 28 1.091
Veciana 133 11 144
Vilanova C. 9.256 105 9.361
Anoia 87.849 2.039 89.888
Font: INE

Resultat de les darreres eleccions al Parlament, el setembre de 2015

Font: Idescat. Independentistes: JxSi i CUP. Unionistes: C’s, PSC i PP. Altres: Cat Comú i Altres.

14.077 vots, per 6.263 de tall 
unionista, menys del doble, 
i 1.932 sufragis indefinits en 
aquest assumpte, que marca-
rà sense cap mena de dubte 
la jornada electoral del 21 de 
desembre. 

Ciutadans va guanyar el 2015  
a Vilanova i Montbui
El 2015, les forces indepen-
dentistes es van imposar a gai-
rebé tots els municipis, inclós 
Igualada, però Ciutadans va 
aconseguir la victòria a Vi-
lanova del Camí i Montbui, 
recollint molts vots sobretot 
en clau d’unitat espanyola, 

quelcom que, sembla, podria 
repetir-se el proper dijous, 
d’aquí la potent mobilització 
del PSC, ja que aquestes po-
blacions eren feus clarament 
socialistes. D’altra banda, su-
mant els vots de les diverses 
formacions, l’unionisme es va 
imposar a més municipis. A 
més de Vilanova i Montbui, 

també va fer-ho a la Torre de 
Claramunt, Masquefa i Ca-
brera d’Anoia. Caldrà veure 
si el mapa que va dibuixar-se 
als comicis del 2015 ha vari-
at molt -o no- en aquests dos 
darrers anys. D’això esdevé la 
lluita de totes les opcions po-
lítiques en una intensa campa-
nya electoral.

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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“El més important és 
que torni a guanyar 

l’esperit de l’1 d’octubre, 
que estem altra vegada 
a totes, demostrant-ho 
a les urnes. Aquestes, 

però, són unes eleccions 
que no tenen les garan-
ties que caldrien, per-

què no partim en igual-
tat de condicions”

Entrevistes als candidats anoiencs més destacats

Alba Vergés (ERC): “Després del 21-D, la nostra obligació 
i responsabilitat serà posar en marxa la República”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

T é assegurat un escó 
en el Parlament en la 
propera legislatura. 

Alba Vergés, igualadina, ocu-
pa el lloc número 6 de la can-
didatura d’ERC que encapçala 
Oriol Junqueras. De fet, és la 
segona persona de la llista que 
no està empresonada o a l’exili, 
per darrere de Marta Rovira. 
Considerada un dels millors 
actius actuals d’Esquerra, és 
habitual veure-la als mitjans 
de comunicació. 
Moltes de les enquestes do-
nen a ERC com la guanya-
dora de les eleccions. Què és 
més important, que guanyi 
Esquerra, o que tingui majo-
ria l’independentisme?
El més important és que torni 
a guanyar l’esperit de l’1 d’oc-
tubre, que estem altra vegada 
a totes, demostrant-ho a les 
urnes. Aquestes, però, són 
unes eleccions que no tenen 
les garanties que caldrien, 
perquè no partim en igualtat 
de condicions. Hi ha candi-
datures amb gent a la presó 
o a l’exili. Són unes eleccions 
imposades, i nosaltres, d’altra 
banda, sempre hem dit que les 
decisions les havia de prendre 
la gent a les urnes.
Com és que no s’ha repetit 
una candidatura conjunta?
Sempre hem dit que la fórmu-
la de JuntsxSí quedava petita. 
Si havíem de fer una llista uni-
tària, havia de ser completa, 
tal i com va decidir l’executiva 
nacional i el consell nacional 
d’Esquerra. Vam parlar amb 
tothom, i no va poder ser. Al 
final es van decidir llistes prò-

pies, però amb coordinació. 
Compartim els objectius res-
pecte al Govern legítim i la 
llibertat dels presos polítics, 
i de fer fora els del 155 de les 
nostres institucions. 
La clau és que dijous vinent 
hi hagi molta participació, o 
creus que perjudica l’inde-
pendentisme, si tothom va a 
votar?
La participació sempre és 
bona. Quanta més millor, sens 
dubte, encara que lògicament 
nosaltres esperem que s’ex-
pressi en la nostra línia. Com 
diu Oriol Junqueras, aquesta 
és una República per a tot-
hom, i cal explicar-ho a tot 
arreu. És un projecte de futur, 
que va de drets socials, de jus-
tícia, i de dignitat.
Teniu esperança que Oriol 
Junqueras pugui ser a la rec-
ta final de la campanya?
L’esperança mai la perdem. 
Seria de justícia que pogués fer 
campanya, donat que és el cap 
de llista. Els nostres advocats 
treballen en això. Recordem 
que estan a la presó sense cap 
judici, i acusats d’uns delictes 
que no han comès. La rebel·lió 
implica violència, i l’única que 
hem vist és de l’1 d’octubre de 
la Policia Nacional i la Guàr-
dia Civil, i la violència insti-
tucional del 155. Amb un 8% 
dels vots a Catalunya venen a 
governar-nos les nostres insti-
tucions. Hem de dir prou, a les 
urnes.
Què hi ha, darrere la pantalla 
del 21D?
Doncs posar en marxa la Re-
pública. 
I no estarem altra vegada 
amb  la mateixa situació?

La Constitució ens impedeix 
avançar com a país. Aturen tot 
el que fem al Parlament, fins i 
tot acords municipals. Aquest 
marc està superat, vam pro-
clamar la República, i s’ha de 
posar en marxa. És la nostra 
responsabilitat i la nostra obli-
gació.
El món, que estarà mirant 
aquestes eleccions amb lupa, 
reaccionarà de forma dife-
rent?
L’escenari és diferent al del 
2015, però el risc de ser avui 
notícia i demà no ser-ho també 
hi és. Per això fa uns dies vaig 
estar als parlaments britànic i 
irlandès, fent reunions en dos 
dies esgotadors amb diferents 
grups parlamentaris, per expli-
car-los que respectin els resul-
tats democràtics, i censuren la 
resposta judicial i policial da-
vant un conflicte polític.
Es parla molt de la indepen-
dència, però poc del progra-
ma electoral...
El tenim, el programa electoral. 
Ja vam iniciar fa molt temps 
la campanya “la República 

que farem”, que és l’aportació 
d’ERC al procés constituent. 
Molta feina programàtica ja 
està feta, a través d’un procés 
participatiu a tot al territori. 
Hem inclòs recentment una 
proposta, que en diem “50 
mesures republicanes”, que 
es basa en l’enfortiment eco-
nòmic, la cohesió social i la 
igualtat d’oportunitats per a 
tothom, l’aprofundiment de-
mocràtic, i la construcció dels 
diferents espais de sobirania.
ERC està demostrant un ac-
tivisme molt important en 
aquest territori.
Em sento molt ben acom-
panyada, aquests dies. Estic 
tranquil·la perquè la gent 
d’ERC a l’Anoia han fet molta 
feina, parlant amb molta gent. 
Formo part d’un equip besti-
al, fixa’t hem fet fins a quatre 
sessions de formació d’apode-
rats. 
Que estigui al sisè lloc fa 
molt possible que tingui es-
pais de molta responsabilitat 

a ERC si governa. Li faria il-
lusió?
Sempre he estat disposada a 
fer el que sigui per al país, però 
tampoc cal treure les coses de 
lloc. Sí que la posició al a llis-
ta demostra la feina ben feta 
al Parlament, però no només 
meva, sinó també la de la gent 
del partit a l’Anoia. He tingut 
molta feina a nivell nacional, 
però no he volgut mai deixar 
d’estar al costat dels nostres 
pobles i de qui em necessités. 
Soc molt d’aquí, i me’n sento 
orgullosa.
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“Sempre he estat dis-
posada a fer el que 

calgui per al país. Sí 
que la posició al a llista 
demostra la feina ben 

feta al Parlament, però 
no només meva, sinó 

també la de la gent del 
partit a l’Anoia”



Jaume Barberà, David Cid i Sandra Bernad 
(Catalunya en Comú), avui a Vilanova

Jordi Riba (PSC): “Calen canvis pro-
funds, com la reforma constitucional”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

R egidor a l’Ajuntament 
d’Igualada des de fa 
una bona colla d’anys, 

Jordi Riba forma part, al lloc 
19, de la candidatura del PSC 
que encapçala Miquel Iceta. 
Les seves possibilitats d’acon-
seguir un escó a la cambra 
catalana són poques, però les 
enquestes donen un  bon re-
sultat als socialistes, que per-
meti superar els 12 diputats 
per Barcelona que va assolir el 
2015.
Coincideix amb la resta 
d’oponents, que aquestes 
seran unes eleccions 
transcendents?
Sí, ho seran molt. Es definirà el 
futur de Catalunya, no només 
perquè es decidirà qui gover-
narà, sinó quin rumb agafarà 
el país a llarg termini.
Segur? Hi ha qui diu que si 
guanyen els independentis-
tes, es tornarà a la casella de 
sortida.
En tinc els meus dubtes. Més 
enllà dels resultats, es veuen 
indicis que hi haurà canvis en 
les estratègies per part de les 
formacions independentistes. 
Per exemple, en la unilatera-
litat. Es veuen coses que fan 
preveure que pot haver-hi 
unificacions en l’escenari po-
lític.
Aquí és on entra el PSC?
El PSC planteja una alterna-
tiva diferent de les que s’han 
plantejat en els darrers cinc 
anys, tant respecte al que pro-
posen els independentistes, 
com les forces reticents a uns 
canvis que nosaltres creiem 
necessaris per sortir del con-
flicte que vivim, i per neces-
sitats pròpies de l’autogovern 
del país. La proposta del PSC 
és compatible a partir del 
21D amb aquells que aten-
guin que són necessaris can-
vis profunds, com la reforma 
constitucional. Però per seguir 
aquest camí no hi cap la inde-
pendència a través de proces-
sos unilaterals.
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El camí és un referèndum 
acordat, o assolir un Estat 
federal. Amb quin model es 
queda?
Miri, la situació actual és d’una 
fractura social evident, que 
no podem defugir, però tam-
bé una fractura política, amb 
opinions molt contraposades. 
No m’imagino trobar la solu-
ció imposant la opinió d’una 
meitat sobre l’altra meitat, i 
viceversa. Seria àmpliament 
frustrant per massa gent. El 
que cal ara, per un cert temps, 
és trobar un espai de consens 
que pugui satisfer àmpliament 
a una part important de la so-
cietat catalana. Cal definir un 
marc que comporti un cert 
confort polític, que inclogui a 
un 70-80% de la gent. Això és 
possible.
A efectes pràctics, això què 
vol dir?
Vol dir Estat federal, és clar, 
però més enllà d’etiquetes, 
calen continguts molt im-
portants. Per exemple, el fis-
cal, que contempli el principi 
d’ordinarietat, que vindria a 
resoldre molts greuges, sense 
alterar la solidaritat territori-
al. També caldria un blindatge 
de les competències pròpies 
de la Generalitat, en àmbits 
fonamentals com la cultura, 
l’educació o la sanitat. Res més 
diferent que el que funciona fa 
anys en països com Alemanya, 
o els Estats Units.
Quan us diuen que formeu 

part del “Bloc del 155”, com 
us sentiu?
El que s’ha d’evitar és la polí-
tica en forma de blocs, perquè 
tendeixen a dividir. A Catalu-
nya ens ha anat bé quan hem 
aconseguit treballar com un 
sol poble. El PSC ha estat un 
factor d’integració, al llarg 
dels anys, en molts pobles, i 
seguim en la mateixa volun-
tat. No hem estat tampoc els 
únics.
Ciutadans no sembla la mi-
llor companyia, en aquest 
camí.
No ho sembla, no.
Però algunes fotos han fet 
molt mal...
Precisament per defugir allò 
que li deia dels blocs, hauria 
de ser normal a Catalunya que 
cadascú es pogués fer fotos 
amb qui volgués. Porto alguns 
anys, en política, i tinc amics 
en gairebé totes les formaci-
ons. Mai rebutjaria fer-me-hi 
una foto.
Miquel Iceta és el millor 
líder per aconseguir el vostre 
objectiu?
Ho està fent molt bé. Treballa-
rà sense descans per aconse-
guir la unitat del país, cosint o 
recosint les ferides a nivell po-
lític, econòmic i social. Cal re-
prendre un camí de prosperi-
tat que garanteixi el màxim 
d’oportunitats per a la gent. Si 
no, difícilment podrem obte-
nir més quotes de benestar per 
a tots. Cal diàleg, concòrdia, 
fiabilitat, reconciliació i tran-
quil·litat.
No és habitual veure un 
candidat de l’Anoia en una 
posició alta, a la candidatura.
És cert, feia molt temps que 
no passava. A mi em faria 
molta il·lusió poder contri-
buir al país des d’un escó al 
Parlament. No és fàcil, està 
clar, però suposaria un gran 
èxit per al PSC. Tant de bo 
això succeeixi.

Catalunya En Comú-Podem 
realitzarà avui a Vilanova del 
Camí l’acte central de la seva 
campanya electoral. Serà a 
les 7 de la tarda, a Can Pa-
passeit.
Intervindran la regidora pie-

renca Sandra Bernad, candi-
data número 27 a la llista per 
Barcelona;  el periodista Jau-
me Barberà, que juntament 
amb Ada Colau tanca la llis-
ta, i David Cid, candidat nú-
mero 7 a la candidatura.

A Endesa ho sabem i treballem dia
a dia per fer productes accessibles 
que millorin la vida de les persones.
Com Nexo, amb el qual pots 
controlar a distància la teva llar 
des de qualsevol dispositiu. O com 
Infoenergía, que t’ajuda a estalviar
en la teva factura perquè et 
proporciona informació detallada 
sobre els teus consums energètics. 
O com Soluciones Integrales, que 
permet millorar el confort de la teva 
llar d’una forma fàcil. I és que, creant 
solucions que faciliten el teu dia a dia, 
construïm un món millor.

Amb energia
es pot
construir un
món millor.

endesa.com
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Maria Senserrich, dissabte passat a Igualada. / MANEL MARIMON

Maria Senserrich (JuntsxCatalunya): “No oblidarem mai el que 
va passar l’1 d’octubre, però per continuar hem de guanyar”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D iputada en les dar-
reres legislatures per 
Convergència i Unió 

i JuntsxSí, la igualadina Maria 
Senserrich ocupa en aquesta 
ocasió el lloc 27 de la candida-
tura de JuntsxCatalunya que 
encapçala Carles Puigdemont. 
És molt difícil que surti esco-
llida altre cop a la cambra ca-
talana, però està decidida a se-
guir treballant per al seu país.
Us veieu obligats a participar 
en uns comicis que no haurí-
eu volgut que existissin?
Sí, aquestes eleccions no hau-
rien d’haver-se convocat, amb 
part d’un govern a l’exili i una 
altra a la presó, amb persones 
pacífiques d’entitats sobiranis-
tes a la presó... Són unes cir-
cumstàncies que mai ens haví-
em imaginat, i amb el record 
dels cops de porra de l’1 d’oc-
tubre. No són les eleccions de 
la nostra vida, sinó per salvar 
la nostra vida. Si no guanyem 
el 21D, ens trepitjaran.
La candidatura de Puigde-

Sandra Bernad (Catalunya en Comú-Podem): “Estem fora del 
bloc del 155, però també de la independència unilateral”
Sandra Bernad té 22 anys, és 
regidora a Piera per la for-
mació de confluències “Ara 
és Demà”, i milita a Esquerra 
Unida i Alternativa. Politòloga, 
ocupa el lloc número 27 de la 
candidatura que encapçala Xa-
vier Domènech a Catalunya en 
Comú-Podem.
La vostra és una formació 
jove encara. Tan poc recorre-
gut i en canvi ja compteu amb 
molts espais de decisió. Per 
què?
Diria que la gent està molt can-
sada dels blocs, de tancar-se en 
els partits. La vella política és 
quelcom que no té res a veure 
amb nosaltres, volem majories 
socials. Treballem per la gent i 
ens són igual les medalles. Crec 
que, en el fons, el que la pobla-
ció demana és això.
A Piera la iniciativa de con-

fluències ha resultat un èxit.
Sí, vam doblar resultats a les úl-
times municipals, i en general, 
estem molt contents. Funcio-
nem com una assemblea direc-
ta, oberta a tothom. 
Xavier Domènech és un dels 
líders més apreciats a Catalu-
nya i Espanya. Candidat ido-
ni en aquest moment?
Sí, perquè no se’l veu com un 
líder únic, no està per damunt 
de ningú, som un equip. El seu 
discurs és molt afable, proper, 
i agrada molt a la gent. Jo ja el 
coneixia de professor a la fa-
cultat, i et puc assegurar que 
és una persona molt propera i 
disposada sempre a parlar, sap 
fer autocrítica i accepta les crí-
tiques. És que el que hauríem 
d’esperar de tots els líders po-
lítics.
Les enquestes us situen com 

un futur àrbitre al Parlament. 
Estem fora del “bloc del 155”, 
però també del “bloc unilate-
ral”. No volem un tancament. 
Tant els uns com els altres vo-
len governar per a ells, i s’obli-
den de l’altra meitat. Nosaltres 
volem fer sobretot polítiques 
per a la gent, des d’una base 
social i feminista, però no ens 
oblidem del tema nacional. El 
nostre programa inclou un re-
ferèndum acordat.
Què és el primer que faríeu, si 
governeu?
Primer, veure com estan les 
coses. Hi ha hagut un bloqueig 
que ha aturat moltes coses, 
també per a l’Anoia, com la 
subvenció per al transport es-
colar, que és un tema de justí-
cia social. No és un tema dels 
ajuntaments, això, sinó una 
responsabilitat de la Gene-

ralitat. Fan falta més centres 
escolars públics a Igualada, a 
Piera... A Vallbona estan en 
barracons. Està tot parat.
El govern del PP no en té cap 
culpa?
Té gran part de la culpa, però 
no tota. La seva culpabilitat és 
condemnable, però la Gene-
ralitat ha aturat moltes coses, 

per exemple la Llei de pobresa 
energètica. El Constitucional 
va suspendre una part de la 
Llei, però no tota.
Sou el partit referent a l’hora 
de parlar de polítiques soci-
als?
Sí, però no hauria de ser així. 
Tots els partits haurien de de-
fensar-les, i tenir-les al cap-
davant. Es parla molt d’inde-
pendència, i és legítim, però 
no de polítiques socials, i la 
gent continuem vivint. I si 
parlem de les necessitats de 
la gent? Hem d’esperar a una 
Catalunya independent per 
solucionar els problemes als 
desnonats, o a aquells que han 
d’anar cada dia al Banc dels 
Aliments? La resposta és no.

Sandra Bernad. / JP

mont és atípica, molt oberta i 
transversal. D’aquí que ocupi 
el lloc 27 de la candidatura. 
Ha estat un sacrifici?
Més que un sacrifici, és un acte 
de generositat i de responsabi-
litat. Recordo un dels dies que 
ens convocaven a la plaça de 
l’Ajuntament, en defensa de 
la llibertat dels empresonats, i 
com tothom cridava “Puigde-
mont president”. Hem escoltat 
el que diu el poble, i hem fet 
un pas al costat donant tot el 
suport al nostre President.
Tan difícil ha estat fer una 
llista unitària?
Bé, nosaltres era el que volí-
em. No hi havia cap inconve-
nient en fer un pas com hem 
fet la gent del Pdecat. Les cir-
cumstàncies són el que són, i 
hem d’adaptar-nos i mirar en-
davant. Farem el que ens digui 
el President. Ell ha complert i 
estarem al seu costat.
Si es guanya el 21D, què hi ha 
després?
Sempre hem apel·lat al diàleg, 
i continuarem fent-ho, però 
hem de guanyar les eleccions. 

Si no, tindrem un problema. 
Cal un darrer esforç, no ens 
ho posaran fàcil, ja ho hem 
vist aquesta setmana amb el 
tema de Sixena. Hem de ser 
més que mai per guanyar als 
del 155, que són els de la vi-
olència, els segrestos, els dels 
xantatges i de fer mal a la gent. 
Si no guanyem el 21, no hi 
haurà 22. No oblidem el que 
va passar l’1 d’octubre. Hi ha 
una generació que hem obert 
els ulls. 
Hi ha gent, però, que corre 
el risc de llençar la tovallola, 
perquè creu que el govern es-
panyol sempre s’imposarà.
No, sempre no. L’altre dia esta-
va amb un historiador, i curi-
osament en tots els conflictes 
amb Espanya es repeteixen 
tres situacions: sempre hi ha 
un Rei Felip, sigui segon, cin-
què o sisè; sempre hi ha una 
força opressora, sigui exèrcit, 
policia o guàrdia civil; i sem-
pre hi ha la qüestió econò-
mica de fons, amb consellers 
empresonats. Pot semblar que 
ara no ens en tornem a sortir, 

però hi ha una diferència. Ara 
hi ha urnes, i aquesta vegada 
les han posades ells. El resultat 
que surti s’haurà de posar da-
munt la taula. Si som majoria, 
al món les coses canvien. Tot-
hom ja sap què està passant, 
aquí. Si guanyem, això serà 
imparable, potser no ho acon-
seguirem demà mateix, però 
hi arribarem. És el moment 
i no ens podem donar per 
vençuts, no només els inde-
pendentistes, sinó tots aquells 
que creuen en la llibertat i la 

democràcia.
A Igualada el vostre missat-
ge és més fàcil, ja es va veure 
dissabte.
La gent no va fallar, va ser 
un gran èxit. Volen sentir-se 
partícips de construir un nou 
país, per això molts han penjat 
el domàs del President als seus 
balcons. L’Ateneu ja no no-
més és el símbol de la cultura 
igualadina, des de l’1 d’octubre 
també és un símbol de lliber-
tat i de democràcia. I això ho 
hem aconseguit entre tots.
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Joan Agramunt (PP): “Tot i estar a favor del 155, a mi no m’agrada”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

V eterà ja a les files 
del Partit Popular a 
Igualada i la comar-

ca, l’igualadí Joan Agramunt 
i Seuba torna a formar part 
d’una candidatura al Parla-
ment. El regidor a l’Ajunta-
ment de la capital de l’Anoia 
i conseller comarcal ocupa el 
lloc 26 de la candidatura que 
encapçala Xavier Garcia Albi-
ol. 
Li semblen atípiques aques-
tes eleccions, o hagués pre-
ferit esperar a una convoca-
tòria com les habituals?
M’haguessin agradat uns co-
micis autonòmics més, dins 
de la normalitat democràti-
ca. Està clar que aquestes són 
unes eleccions legals, amb 
totes les garanties, serioses, 
però no li nego que hagués 
preferit que no fos en aques-
tes circumstàncies. I li dic 
amb la tranquil·litat que això 
no ha provocat el Partit Po-
pular, sinó per uns partits que 
tenen unes quotes que surten 
de la legalitat vigent.
Que les ha aprovat un Parla-
ment...
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Sí, però quan un Parlament 
autonòmic s’atribueix més 
competències de les que té, 
topem amb unes il·legalitats. 
D’aquí ve que el govern de 
l’Estat apliqués l’article 155. 
Estic content de l’estabilitat 
que ha portat. Intenta recu-
perar l’estabilitat econòmica, 
política i social, a Catalunya i 
a Espanya. Però que quedi clar 
que, tot i estar a favor d’apli-
car el 155, a mi no m’agrada. 
S’han travessat línies verme-
lles. Si no es respecta la lega-
litat, és l’inici d’un Estat poc 
democràtic.
Quin és el programa electo-
ral del PP per aquestes elec-
cions?
Tenim propostes, sí. Li dic 
perquè hi ha partits que no-
més es queixen del 155, i de 
que s’han trepitjat els seus 
drets democràtics sobre un 
suposat referèndum que no 
va existir. Som seriosos i co-
herents, i tenim propostes 
econòmiques i socials. Ad-
voquem per continuar re-
duint l’atur, a Espanya des 
de que hi governem s’han 
reduït 500.000 aturats cada 

any. Espanya és dels països 
més descentralitzats que hi 
ha, i ens preocupa molt les 
llistes d’espera a la sanitat ca-
talana. També continuarem 
millorant les infraestructu-
res. Miri, a Catalunya no han 
faltat mai diners per la causa 
independentistes, però hi ha 
19.000 alumnes en barracons 
a les escoles. Continuarem 
també baixant la pressió fis-
cal, per exemple en actes ju-
rídics documentats, en Irpf, o 
en la bonificació de l’impost 
de donacions i successions. I 
no ens oblidarem de les em-
preses, la prioritat serà que 
aquestes 3.000 empreses que 
han marxat, tornin a venir. 
S’han d’acabar les incerteses 
sobre el futur.
Els independentistes diuen 
que això de la fugida d’em-
preses és culpa seva.
Diuen que és culpa de Ma-
drid, sí. L’únic que va fer el 
govern és un canvi de norma 
per permetre el canvi de seu 
social sense haver de passar 
pel consell d’administració. 
Res més. En canvi, encara re-
cordo a Artur Mas dient que 

les empreses i les entitats fi-
nanceres es barallarien per 
venir a Catalunya, i que no en 
marxaria ni una... Després el 
vicepresident Junqueras diu 
que no s’estava preparat per 
poder construir la República.
Quin és el moment que viu, 
actualment, el PP a l’Anoia?
Voldríem ser més persones, 
per què negar-ho. Tenim les 
portes obertes a tothom, i 
en moltes ocasions rebem el 
suport de gent, però no vol 
que se sàpiga, perquè hi ha 
cert temor i neguit que se’ls 
relacioni amb el PP. Em dol, 
això, perquè hi hauria d’ha-

ver les mateixes oportunitats 
per a tothom. Jo no he anat a 
boicotejar cap acte de cap al-
tra formació, tothom es me-
reix un respecte. Però miri, fa 
uns dies, a Sant Sadurní, es-
tàvem fent un acte i ens van 
venir a increpar. Aquí és on 
es veu qui creu més en la lli-
bertat, i qui té actituds menys 
democràtiques.
Ha tingut mai algun proble-
ma, a l’Anoia?
Mai, fora de fets puntuals 
que formen part de l’ofici... 
M’agrada parlar amb tothom 
i tinc bons amics a tots els 
partits polítics.

SARAUTO. c/Alemanya, 48 - Igualada - Tel. 93 803 30 00 -  www.sarauto.com

Dies Únics Del 14 al 16 de 
desembre

Vehicles KM0 
i Seminous

VENDES PRIVADES SARAUTO IGUALADA
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ERC va fer dimarts el seu acte central de campanya a Igualada. / JOAN GUASCH

ERC demostra la seva força a l’Anoia omplint l’Ateneu amb 
Castellà, Picas, Maragall i la igualadina Alba Vergés
TON CASELLAS / LA VEU 

L ’Ateneu Igualadí es va 
omplir aquest dimarts 
al vespre per acollir un 

altre acte de campanya elec-
toral, aquest cop d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
Més de 500 persones van ocu-
par les butaques del teatre per 
escoltar les paraules d’Antoni 
Castellà, Núria Picas, Ernest 
Maragall i la igualadina Alba 
Vergés.
El jove David Prat, de les JERC 
Anoia, va obrir l’acte i va re-
cordar els empresonats a Ma-
drid, senyalant les butaques 
buides que hi havia a l’escenari 
que una desena de joves repu-
blicans ocupaven.
Castellà, de Demòcrates de 
Catalunya, va iniciar els par-
laments recordant que només 
la candidatura d’ERC és qui 
pot evitar que Ciutadans si-
gui la primera força política 
de Catalunya “perquè aquesta 
és la llista més transversal que 
hi ha en aquests moments” ja 
que ERC ha decidit compartir 
la candidatura amb 3 partits 
més: Més, Avancem i Demò-
crates de Catalunya (més els 
independents). Va apel·lar a 
la història per tancar el seu 
torn de paraula, explicant que 
“aquesta és una de les lluites 
més antigues del món, la llui-
ta entre la llibertat i l’opressió, 
entre la democràcia i la tira-
nia, entre el bé i el mal”.
La corredora de muntanya 
Núria Picas, que va d’inde-

pendent, va fer justament 
referència al món de l’esport 
per apel·lar a la resistència 
del poble: “el que està vivint 
el nostre país és una autènti-
ca ultra-trail, una ultra-trail 
que fa més de 300 anys que 
dura i aquesta sí que tinc ga-
nes de guanyar-la”. També va 
destacar que hi ha més de 800 
persones que estan persegui-
des per la justícia per fets re-
lacionats amb el referèndum 
i va voler tenir un record per 
Muriel Casals.
Abans que Ernest Maragall 
pugés a l’escenari, es va pas-
sar un vídeo on sortia l’enca-
ra empresonat Junqueras en 
un discurs del 2011, el qual 
va fer aflorar les emocions a 
més d’un. Amb aquest ambi-
ent un pèl trencat, Maragall va 
voler recordar que Junqueras, 
Forn i els Jordis “són ostatges 

que l’estat ha pres com a part 
del seu xantatge cap a Catalu-
nya”. Va destacar també que si 
aquestes fossin unes eleccions 
normals, ERC guanyaria amb 
claredat i Junqueras en seria 
el president. Segons Maragall, 
la independència avui dia és 
sinònim de subsistència i que 
per això “necessitem guanyar 

de manera esclatant”. Per úl-
tim, va recordar que els partits 
constitucionalistes també s’ho 
juguen tot i que emprendran 
tots els recursos que tenen “si-
guin nets o siguin bruts, i qua-
si només bruts”.

Vergés, jugant a casa
L’amfitriona va ser l’última en 

pujar a l’escenari i va tenir unes 
primeres paraules pels seus 
companys de partit de l’Anoia, 
els va voler agrair la tasca que 
fan quan ella ha de fer campa-
nya arreu del país. Va destacar 
el paper important que han 
de tenir les dones en la nova 
República, “que sigui una ma-
nera de governar el país” i va 
destacar la importància i or-
gull que sent per la llista cre-
mallera. Vergés també va re-
passar xifres econòmiques per 
avalar la feina feta fins ara del 
vicepresident Junqueras men-
tre “l’estat espanyol intervenia 
políticament les finances de la 
Generalitat i es poleix la guar-
diola de les pensions, es poleix 
els drets dels nostres avis”.
Vergés també va parlar dels 
mitjans de comunicació que 
sempre han volgut qualitat i 
que això ho poden garantir 
TV3 i Catalunya Ràdio i que 
“si guanyen els altres en les 
tancaran i és l’única cadena 
que tenim realment pública, 
en català i que ens assegura 
una qualitat de la informació 
al nostre país”.
Vergés també va assegurar 
que si ERC guanya, el primer 
que faran serà tornar a obrir 
les delegacions a l’estranger, 
ara tancades per l’aplicació de 
l’article 155. Per Vergés la Re-
pública es basa en 4 grans àm-
bits, i així ho va recordar: en-
fortiment econòmic, cohesió 
social, aprofundiment demo-
cràtic i conquerir els propis 
espais de sobirania.

REDACCIÓ / LA VEU 

La Federació anoien-
ca del PSC farà una 
intensa campanya els 

propers dies a l’Anoia. De 
fet, els socialistes anoiencs 
també han tingut protago-
nisme a nivell nacional, com  
Daniel Vendrell, alcalde dels 
Hostalets de Pierola, que 
dimarts explicava a Miquel 
Iceta, davant de més de 350 
persones, el greu problema 
d’inseguretat que significa la 
carretera B224, que creua el 
sud de la comarca.
A la nit del mateix dimarts 
s’ha celebrat un ‘Debat a Tau-
la’ organitzat pels Socialistes 
de l’Anoia, amb la presència 
dels candidats de la comarca i 
la candidata nº6 al Parlament 

Patxi López i Odon Elorza faran campanya pel PSC a l’Anoia
de Catalunya, Alícia Romero. 
Més de 50 persones han assis-
tit a aquest tradicional format 
on després de l’exposició de 
les persones convidades, els 
assistents pregunten sobre els 
dubtes. En aquest cas, el debat 
s’ha desenvolupat a l’entorn de 
les inversions a la comarca i la 
proposta socialista d’una Pla 
de Xoc Social amb 3.000 mili-
ons d’€ de pressupost.
Els actes continuaran el diven-
dres i es realitzaran durant tot 
el cap de setmana. Són els se-
güents:
Divendres 15. Odón Elorza, 
ex-alcalde de Donosti i Dipu-
tat al Congrés visitarà, con-
juntament amb Mercè Perea, 
també diputada al Congrés, 
Vilanova del Camí i Igualada. 
Cap a les 10.30h a Vilanova 

del Camí hi haurà passeja-
da pel mercat, visita al Casal 
d’Avis i diversos col·lectius lo-
cals. Posteriorment, cap a les 
12.30h es dirigiran cap al barri 
de Montserrat d’Igualada, on 
també està prevista diverses 
trobades amb col·lectius del 
barri. La jornada finalitzarà 
amb un dinar amb militants i 
simpatitzants a Scorpia.
Dissabte, 16. 

11h. Míting final de campa-
nya al barri de Can Parellada 
de Masquefa. Intervindran els 
candidats Ferran Pedret i Isis 
Abad.
12.30h. Visita al mercat de Pi-
era del candidat Ferran Pedret.
12.00h. Carpa socialista al 
Mercat de Montbui.
17.00h. Arribada de Pat-
xi López, ex-lehendakari i 
ex-president del Congrés i 

Anna Balletbó, ex-diputada al 
Congrés, a Òdena, on es reu-
niran amb diversos col·lectius 
del municipi.
18.30h. Visita de Patxi López i 
Anna Balletbó a diversos col-
lectius de Vilanova del Camí.
19.30h. Míting final de campa-
nya dels Socialistes de l’Anoia 
amb la participació de Noemí 
Trucharte, alcaldessa de Vila-
nova, Jordi Riba, candidat del 
PSC a les eleccions del 21D, 
Anna Balletbó i Patxi López.
21.00h. Sopar a Cabrera 
d’Anoia amb la presència del 
candidat i alcalde Salus Mon-
teagudo i Patxi López. 
Diumenge, 17. El PSC Anoia 
ha organitzat un bus per a mi-
litants i simpatitzants per as-
sistir a l’Acte Central del PSC 
a a Barcelona.  

Els candidats de l’Anoia, amb Francisco Guisado i Alícia Romero. 
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Més de 600 persones van omplir l’Ateneu, dissabte. / JOAN GUASCH

Multitudinari acte de Junts per Catalunya, amb l’emotiva 
participació de Josep Rull i del President Carles Puigdemont
TON CASELLAS / LA VEU 

D issabte al vespre, 
Junts per Catalunya 
va celebrar un dels 

seus grans actes de la campa-
nya electoral a Igualada. L’ac-
te comptava amb la presència 
del conseller Rull i amb una 
connexió en directe amb el 
president Puigdemont des de 
Brussel·les. Així com la núme-
ro 5 de la llista, Laura Borràs, 
el número 8, Eduard Pujol, la 
igualadina Maria Senserrich, 
que va de 27, i l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells. També 
s’hi va poder veure l’eurodipu-
tat Ramon Tremosa. 
L’arribada de la comitiva en-
capçalada pel conseller Josep 
Rull va ser un inici potent, 
l’Ateneu, ple a vessar -fins i tot 
alguns es van haver de quedar 
al vestíbul i seguir l’acte per 
una pantalla- es va fondre en-
tre aplaudiments.
Marc Castells va fer d’amfi-
trió i va ser l’encarregat d’obrir 
l’acte. Es va poder veure un 
alcalde eufòric com poques 
vegades i va voler destacar la 
feina feta del conseller Rull i 
de Puigdemont a la comarca 
de l’Anoia.
La segona amfitriona de la 
nit, Maria Senserrich, va ser 
la següent en pujar a l’esce-
nari, visiblement emociona-
da, va repassar algunes de les 
repercussions econòmiques 
de l’ofec d’Espanya a Catalu-
nya. I en aquest sentit, també 
va tenir el seu toc d’humor, 
anomenant “la dona del sac” a 
Inés Arrimadas.
Laura Borràs, tot i no ser igua-
ladina de naixement, va voler 
transmetre el seu orgull per 
aquesta ciutat, ja que hi manté 
un gran vincle des de fa anys. 

Va repassar els motius pels 
quals és necessari obtenir la 
República i va tombar motius 
del bloc constitucionalista.
El qui des de 2012 era el direc-
tor de RAC1, Eduard Pujol, 
ara va de número 8 a la llista 
de Junts per Catalunya. Va vo-
ler deixar clar el seu motiu per 
agafar aquesta responsabilitat 
i deixar el món del periodis-
me: els fets de l’1 d’octubre. El 
que va passar en aquella jor-
nada – difícilment oblidable – 
va fer que tingués la necessitat 
d’emprendre aquest camí.
Quan Rull va pujar a l’escenari 
tot l’Ateneu va respondre po-
sant-se dempeus, repetint l’es-
calf que ja li havien donat en el 
moment de la rebuda. Després 
de passar 32 dies a la presó 
d’Estremera, l’experiència el 
fa legítim per denunciar “la 
ignomínia de la justícia espa-
nyola”, per la qual diu que no 
mereix passar-hi Puigdemont. 
Va destacar que vol un país 
que “mai utilitzi la violència 
per respondre als problemes i 
que no empresoni per les idees 
que no els agraden”. També va 
llençar una pregunta a l’aire, 
una pregunta decisiva: “Estan 
disposats a acceptar els resul-

tats de les eleccions?”.
Va arribar el moment con-
nexió Brussel·les, amb certa 
expectativa per veure la nova 
manera de ser als mítings 
sense moure’s de lloc. Tot va 
funcionar i Puigdemont va 
fer un “Skype” amb Igualada, 
en què se’l va poder veure 
utilitzant un to planer i pro-
per. Va reafirmar la seva vo-
luntat de ser ratificat com a 
president i de poder tornar a 
entrar al Parlament amb tots 
els consellers. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls grups igualadins 
de Som Alternativa, 
Procés Constituent, 

Pirates de Catalunya i la CUP 
Igualada han trobat un espai 
en comú estructurat a partir 
de set punts claus que tenen 
com a objectiu “apropar més 
sectors de les classes popular 
per sumar una majoria sufi-
cientment àmplia i guanyar 

La CUP signa un manifest per 
“derrotar el 155 i impulsar la República”

el bloc del 155 en les futures 
eleccions del 21-D”. Conside-
ren que “l’1 d’octubre va mar-
car un abans i un després en 
la societat catalana i en gran 
part de les entitats que hi con-
viuen a Catalunya” i afirmen 
que “la injusta i excessiva re-
pressió policial i judicial co-
mesa per l’Estat espanyol que 
ha patit tant la societat catala-
na com els seus representants 
ha portat a diverses entitats a 

veure en la construcció de la 
república el repte social i po-
lític més gran capaç d’enfron-
tar-se i superar l’actual règim 
monàrquic espanyol”.
El manifest signat pels quatre 
grups locals aposta per l’Eu-
ropa dels pobles i les classes 
populars i veu en l’impuls 
de la República catalana una 
condició indispensable per a 
fer efectiva una Europa que 
respecti els pobles.  
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Grup d’anoiencs.

Les biblioteques de Cal 
Font i del Campus 
Universitari, amb hora-
ris especials per època 
d’exàmens

Alcaldes i regidors de Demòcrates, i abans d’Unió, 
oficialitzen el seu pas al PDeCAT
REDACCIÓ / LA VEU 

T al i com ja vam publi·
car, un nombrós grup 
d’alcaldes i regidors 

de Demòcrates a l’Anoia, par·
tit que es va fundar per molts 
exmilitants d’Unió fa un pa·
rell d’anys, han decidit passar 
a formar part del PDeCAT. El 
canvi de militància es va ofi·
cialitzar dimarts al migdia a 
la Torre de Claramunt, amb 
la presència del president del 
partit a l’Anoia, el poblatà 
Santi Broch, l’alcalde d’Igua·
lada Marc Castells, la diputa·
da Maria Senserrich i el coor·
dinador general del PDeCAT, 
el bagenc David Bonvehí.
Els nous militants de la for·
mació que lidera Carles 
Puigdemont són els alcaldes 
de Masquefa i president del 
Consell Comarcal, Xavi Bo·

La Biblioteca Central –en col·
laboració amb el departament 
municipal de Joventut i l’equi·
pament juvenil La Kaserna– i 
la biblioteca del Campus Uni·
versitari d’Igualada adapten 
horaris i ofereixen espais es·
pecífics, un cop més aquest hi·
vern, per a la preparació dels 
exàmens de gener. 
Així doncs, per a donar servei 
als estudiants de batxillerat 
i universitaris, la Bibliote·
ca Central, a la Plaça de Cal 
Font, tornarà a obrir la seva 
sala d’estudi nocturna els dies 
16, 17, 23 i 30 de desembre i 
13, 14, 20 i 21 de gener. L’ho·
rari d’obertura serà dissabtes 
de 16 a 00h i diumenges de 10 
a 13:30h i de 16 a 00h. Aquest 
espai va adreçat als majors de 
16 anys i cal presentar el DNI 
per accedir·hi; els estudiants 
disposaran de connexió Wi·
Fi però no hi haurà servei de 
préstec, ni ofimàtica, ni servei 
d’informació i l’aforament és 
limitat. 
A banda d’aquest servei espe·
cial i mantenint la dinàmica 
habitual, la Biblioteca Central 
estarà oberta tots els dies de 
les festes de Nadal en el seu 
horari de 10 a 13h i de 16 a 
20:30h, excepte els dies pròpi·
ament festius i el dia 5 de ge·
ner a la tarda, en què roman·
drà tancada. 
De la seva banda, la biblioteca 
del Campus Universitari, am·
pliarà també horaris del 8 de 
gener al 3 de febrer, ambdós 
inclosos. De dilluns a diven·
dres, obrirà sense interrupció 
de 8:30 a 20h; els dissabtes 13, 
20 i 27 de gener obrirà de 10 
a 20h també ininterrompuda·
ment i els diumenges 14, 21 i 
28 ho farà de 10 a 14h. A par·
tir del dissabte, 4 de febrer, la 
instal·lació recuperarà el seu 
funcionament normal.   

quete; el de Piera, Josep Llo·
part, i el de la Torre de Clara·
munt, Jaume Riba, a més de 
15 regidors.
La incorporació d’aquests fins 
ara militants de Demòcrates 
cap al PDeCAT va començar 
a néixer el passat estiu, en 
veure la tendència que el par·
tit tenia cap a les tesis d’Es·
querra Republicana, tal i com 
s’ha vist ara amb la presència 
del líder de la formació, An·
toni Castellà, a la candidatura 
d’Oriol Junqueras. Aquesta 
situació va generar incomo·
ditat en el grup de militants 
de l’Anoia, que era, per cert, 
un dels més actius del nou 
partit. Des del PDeCAT s’ha 
considerat molt positiva 
aquesta incorporació, que re·
força el pes d‘aquesta forma·
ció política, hereva de l’antiga 
Convergència, a l’Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU 

U n nombrós grup 
d’anoiencs va ser pre·
sent el passat dijous 

a Brussel·les, en la manifes·
tació convocada per l’ANC 
i Òmnium Cultural sota el 
lema “Desperta’t Europa, aju·
da a Catalunya”. A banda dels 
viatges organitzats pels con·

Un nombrós grup d’anoiencs va ser present 
a la gran manifestació de Brussel·les

Actuació de colles castelleres, entre elles els Moixiganguers.

Grup de JERC Anoia.

Sortida de l’autobús de l’Anoia, a Igualada.

vocants, moltes persones van 
decidir fer el viatge amb cot·
xes i autocaravanes, i alguns 
van aprofitar el pont festiu per 
quedar·se a visitar Flandes o 
les Ardenes. Fotografies dels 
Moixiganguers, CDR Anoia, 
JERC Anoia, Núria Nogue·
ra, Miquel Albareda i Joan 
Guasch. En podeu veure més 
a www.veuanoia.cat



La regidora Montse Duch i l’alcalde Marc Castells, dimecres, presentant el pressupost 2018. / JP

Ambiciós pressupost municipal de l’Ajuntament d’Igualada per 
a l’any vinent, amb deu milions per a inversions
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A quest és el primer 
pressupost de l’alcalde 
Castells”. Així definia 

l’alcalde davant els periodistes 
els números municipals per a 
l’any 2018, amb una xifra rè-
cord des de que és alcalde en 
inversions directes, més de deu 
milions d’euros, en projectes 
tots ells coneguts, i amb una 
decisió “a posar en ordre la ciu-
tat, en voreres, places i carrers 
de tots els barris”. El pressupost 
2018 s’aprovarà dimarts vinent, 
probablement només amb els 
vots de majoria absoluta del 
Pdecat, i no comptarà amb el 
suport de PSC o PP, com ha 
succeït en els darrers anys.  
Al costat de la regidora d’Hi-
senda Montserrat Duch, l’al-
calde es va mostrar eufòric tot 
presentant els números, “els 
primers que podem presentar 
sense estar tutelats per la Ge-
neralitat, perquè ara ja estem 
per sota del límit legal del 75% 
del deute. És un pressupost 
responsable, il·lusionant i amb 
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voluntat transformadora”, deia 
Castells. “Seria molt irrespon-
sable no donar suport a aquest 
pressupost”, reblava l’alcalde, 
ensenyant una pila de dossiers 
on hi eren els projectes més 
emblemàtics del proper exerci-
ci. “És la primera vegada que es 
pot garantir que el que s’ha so-
miat es convertirà en realitat”. 
L’alcalde mostrava la seva satis-
facció pel fet que ara es paguen 
als proveïdors a 35 dies vista, 
quan fa sis anys era a 200.
El pressupost puja a un total de 
60 milions d’euros, un 11,7% 
més que el d’aquest any. El 
capítol d’inversions augmenta 
un 80%, passant dels 5,7 mili-
ons d’aquest 2017 als 10,3 mi-
lions.

Principals inversions
Les principals inversions que 
es faran al llarg del 2018 són:
- 2,1 milions per a la rehabilita-
ció de l’antiga Teneria, que aco-
llirà l’Arxiu Comarcal de l’Ano-
ia i l’Escola Oficial d’Idiomes.
- 1 milió per a la modernitza-
ció del polígon industrial de 

Les Comes.
- 800.000€ per a la reforma in-
tegral de la Plaça de la Masuca.
- 400.000€ per a les pistes es-
portives de l’Institut Badia i 
Margarit.
- 200.000€ per a la recuperació 
de l’ala Nord de l’Escorxador.
- 100.000€ per al pla de millora 
de les escoles públiques.
- 130.000€ per a la instal·lació 

de calefacció a l’Escola Muni-
cipal de Música. 
- 1,7 milions per a la nova pista 
poliesportiva a Les Comes.
- 1,3 milions per al Pla de Mi-
llores als Barris: 500.000 per 
asfaltatge, 600.000 per obres 
a la via pública, 100.000 per 
a millora de voreres i 100.000  
per a l’adequació de l’entorn 
dels circuits de l’Anella Verda. 

- 55.000€ per a millora d’arbrat 
i parcs infantils.
- 25.000€ per zones blanques.
- 155.000€ de millores a la Bi-
blioteca, La Masuca i Cal Ba-
dia.
- 165.000€ per substituir els 
parquímetres.
- 6,1 milions per acció social.
- 1,6 milions per a fer el Centre 
Cívic Nord. 

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 13 de gener de 2018  a les 
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.

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

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

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

5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous 
11 de gener de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

La Direcció
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La Fira de Nadal va obrir portes la setmana passada.

Els joves tornaran a decidir part 
de l’agenda d’activitats a la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU 

El departament de Jo-
ventut de l’Ajuntament 
d’Igualada destinarà 

novament l’any vinent una 
part del seu pressupost al 
projecte Impuls que, seguint 
el model de pressupost par-
ticipatiu, pretén convertir els 
joves en motors de canvi, fent-
los creadors i protagonistes 
de l’#agendaimpuls. Un dels 
objectius principals és crear 
espais de diàleg i participació 
que permetin donar resposta 
a les seves demandes i neces-
sitats reals, així com oferir-los 
des del consistori el suport i els 
recursos necessaris per a fer 
realitat els seus projectes. 
Així doncs, fins al 23 de gener 
de 2018, els joves de la ciutat 
entre 16 i 30 anys podran pre-
sentar les seves propostes, que 
es debatran i escolliran poste-
riorment en assemblea el dia 
10 de febrer, decidint entre 
tots els participants la dotació 
pressupostària que s’atorgarà a 
cadascuna. 
Com a novetat d’aquesta edi-
ció, els projectes es presenta-
ran en format de petit vídeo i 
se’n farà difusió a través de les 
xarxes socials del departament 
de Joventut, per tal que tots els 
joves puguin opinar i dir quins 

projectes voldrien que formes-
sin part de l’#agendaimpuls 
2018. Dels 15.000 euros reser-
vats a aquesta fi, 6.000 euros 
seran per a projectes enfocats 
a un públic de fins a 18 anys 
i 9.000 euros per a projectes 
pensats per als majors d’edat. 
Els projectes proposats han de 
ser sostenibles i inclusius, sen-
se ànim de lucre, oberts a tota 
la ciutat i s’han de programar 
entre el 5 de març i el 26 d’oc-
tubre de 2018, exceptuant el 
període comprés entre el 15 de 
juliol i el 15 d’agost. 
Se’n pot trobar més informació 
al web www.igualadajove.cat o 
presencialment a l’equipament 
juvenil La Kaserna, en horari 
del Punt d’Informació Juvenil, 

de dilluns a divendres de 10 a 
13:30h i de 17 a 20h. 
Des del departament de Joven-
tut es vol agrair públicament 
a tots els joves que han par-
ticipat i fet possible l’agenda 
Impuls aquest any 2017 amb 
dotze projectes diferents: 
el Yakaaro Soul Fest, el Taller 
d’Arts Escèniques, les activi-
tats a la natura, el festival Fu-
ture Days, la Coll@nadeta, les 
imatges contra l’assetjament 
escolar, el cicle de xerrades Als 
4 vents!, els cinefòrums Kafa-
na i Temps d’Ecouté, l’expo-
sició col·lectiva Impulsart, el 
festival Refugia’t, el taller de 
gospel i l’itinerari jove a la 2a 
Jornada Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades. 

L’escola Gaspar Camps 
col.labora amb Igualada 
Comerç

REDACCIÓ / LA VEU 

U na quarantena de 
parades i diverses 
activitats conformen 

la Fira de Nadal, que ja es va 
poder veure el passat cap de 
setmana al nucli antic, orga-
nitzat per Fira Igualada i l’As-
sociació del Barri de la Font 
Vella. La Fira s’ubica a la plaça 
de l’Ajuntament, carrer Santa 
Maria i plaça de Pius XII, i s’hi 
poden trobar productes na-
dalencs, artesans, regals, pes-
sebres, ornaments nadalencs i 
gastronomia. 
La Fira esta repartida entre 
casetes de fusta i parades en 
carpes i estarà oberta de 10 a 
21 hores aquest dissabte i diu-
menge 16 i 17 de desembre i 
acollirà diverses activitats. 
Entre els professionals que es 
podran trobar a la Fira hi ha 
Josep Maria Mauri, Laura Vi-
dal, Torrons Fèlix, la llibreria 
Llegim...? , Mercè Valls, Dioni 
Sánchez, el Forn de Jorba, M. 

Cristina Martínez, La Màgia 
de Cristina, Abigail Bañeres, 
Conxita Fàbregas, Antònia 
Caro, Izilien, M. Rita Camps, 
Esther Jorba, Mònica Ferrer, 
L’englantina, Sònia Martín, 
Lourdes Farreras, Isabel Gra-
dos, Benplantats, Rosa Perelló, 
Pepita Jorba, Natàlia Gabarró, 
Ramon Vergés, Ruth Gabar-
ró, Serendipity, Mans Unides, 
Làctics La Tossa, Adoptagat, 
Flors Roset, Mare del Diví 
Pastor, El Baul del Capitán, 
Garden Anoia i Bitxitus. 

Xocolata, vi calent 
i activitats per a tothom
Els visitants de la Fira podran 
degustar vi calent i xocola-
ta desfeta i podran gaudir de 
diverses activitats com són 
els tallers gratuïts i activitats 
infantils a càrrec d’Anima’ns 
que es duran a terme d’11 a 
13 i de 17 a 20 hores a la plaça 
de l’Ajuntament; les cantades 
de Nadal a càrrec de les corals 
Mig To (dissabte 16  a les 17:30 

hores), la Rondalla Nova Unió 
(dissabte 16 a les 19 hores), la 
Coral Merlet (dissabte 16 a les 
20 hores), la Coral Gospel de 

Més de 40 parades i moltes activitats, a la Fira de Nadal

Fàtima (diumenge  17 a les 
11:30 hores) i el Cor de noies 
Exaudio (diumenge 17 a les 
12:30 hores).

La Fira també tornarà a rebre 
el tió gegant que es podrà fer 
cagar el dissabte 16 de desem-
bre a les 18 hores.  

REDACCIÓ / LA VEU 

F a dues setmanes, Iguala-
da Comerç va realitzar 
amb el suport de l’Ajun-

tament la 1a edició del Made.
IGD. Slowshopping, amb un 
resultat molt positiu.
L’espai va ser dissenyat pels 
alumnes de l’Escola municipal 
d’art i disseny Gaspar Camps, 
després d’una petició de col-
laboració de l’Ajuntament i 
d’Igualada Comerç. Hi van 
participar els alumnes del cicle 
Formatiu de Grau Superior de 
Gràfica Publicitària. Els stands 
van estar construïts amb una 
estructura a base de bastides 
i es van folrar amb una cinta 
i de material de plàstic. Cada 
estand era d’un color diferent 
fluorescent. Els alumnes van 
dissenyar l’espai efímer, triant 
el material adequat així com 

la retolació manual de l’estand 
amb colors fluor. 
Els resultats van ser magní-
fics, com també la resposta 
dels comerciants i de públic. 
Per aquest motiu, i com l’agra-
ïment, els comerços partici-
pants van decidir obsequiar a 
tots els alumnes amb vals de 
descompte. Igualada Comerç 
també va premiar els alumnes 
que van presentar el projecte 
guanyador, amb vals bescanvi-
ables en les llibreries. 
En l’entrega oficial d’aquests 
premis hi van assistir el vi-
cepresident de l’entitat, Jordi 
Cuerva, Laura Llucià, mem-
bre de la Junta, Raquel Ca-
macho i l’Ester Comenge, 
directora i professores res-
pectivament de l’escola, i els 
alumnes premiats Jean Marc 
Almeida, Maure Bisbal, Abel 
Esteller i Òscar Garcia.  



Detingudes tres persones acusades de 
14 robatoris a habitatges d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
van detenir, el passat 
29 de novembre, dos 

homes i una dona, d’entre 19 i 
44 anys, de nacionalitats mar-
roquina i espanyola, tots tres 
veïns d’Igualada, com a pre-
sumptes autors de catorze ro-
batoris amb força a l’interior 
de domicilis i trasters. A més, 
a la dona també se l’acusa de 
dos delictes de descobriment i 
revelació de secrets. 
La investigació va començar a 
finals d’octubre arran de diver-
sos robatoris amb força a do-
micilis i trasters d’Igualada. 
Els autors seguien un mateix 
modus operandi: forçaven el 
pany de la porta d’accés a l’im-
moble o el traster i, un cop 
dins, sostreien joies, objectes 
d’electrònica, material espor-
tiu, roba, entre altres. En un 
dels robatoris van sostreure es-
copetes i material de caça. 
La investigació va concloure el 
passat 29 de novembre amb la 
detenció de les tres persones 
per la seva relació amb els fets 
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delictius. De la investigació es 
desprèn que la dona va parti-
cipar activament en els 14 ro-
batoris amb força en trasters i  
domicilis, mentre que els dos 
homes van col·laborar en la 
seva execució i en la distribu-
ció del material sostret. 
A la dona també se li atribu-
eix l’autoria de dos delictes de 
descobriment i revelació de se-
crets, ja que va sostreure dues 
cartes, de l’interior de bústies, 
que contenien targetes de crè-
dit. 
Part del material sostret ha es-
tat recuperat i retornat als seus 
propietaris. La investigació 

continua oberta i no es descar-
ten més detencions. 
Els detinguts van passar el 
dia 1 de desembre a disposi-
ció judicial davant del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada, el qual va 
decretar llibertat amb càrrecs 
per tots tres.  Les darreres 
setmanes, s’ha tingut conei-
xement d’una sèrie de roba-
toris en diversos barris aïllats 
i urbanitzacions de la Con-
ca d’Òdena, concretament a 
Òdena, Santa Margarida de 
Montbui i la Pobla de Clara-
munt. De moment, es desco-
neix si hi ha hagut detinguts.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_laveudelanoia_pag.pdf   1   7/12/17   17:16

· MENJADORS PRIVATS

· MENÚS INFANTILS

· MENÚS PERSONALITZATS PER A    
  GRUPS

· BANQUETS I CELEBRACIONS

· PLATS PREPARATS PER EMPORTAR

· SERVEI DE CÀTERINGAUTOVIA A2 KM 567 08294 EL BRUC 
(Barcelona)

TEL.93 7710472 - 93 7710327
www.eselbruc.es         reserves@eselbruc.es

PerÊfestesÊDINARSÊiÊSOPARSÊperÊgrups
MENòSÊPERSONALITZATS

EL BRUC

CAFETERIA
QUERALT

24 HORES

La UEA busca candidats a l’atur per 
formar i inserir en el sector químic
REDACCIÓ / LA VEU 

L a sectorial d’empreses 
químiques de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, 

la UEAQuímica, està buscant 
persones d’entre 30 i 45 anys 
en situació de desocupació 
que vulguin formar-se com a 
“Operari/a de base en planta 
química” per després treballar 
a les múltiples empreses del 
sector. Les persones seleccio-

nades realitzaran un curs de 
90 hores al gener-febrer, amb 
la garantia que a partir del 
març gaudiran d’un contracte 
remunerat de treball d’entre 6 
i 9 mesos mínim. 
A través d’aquest projecte 
formatiu, subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal en el 
marc del Programa 30 Plus, es 
confia en poder capacitar una 

sèrie de treballadors perquè 
puguin incorporar-se a les di-
verses indústries existents a la 
Conca d’Òdena. 
Per optar a la formació i poste-
rior contracte laboral d’entre 6 
i 9 mesos mínim, els candidats 
han de tenir entre 30 i 45 anys, 
estar a l’atur i disposar d’una 
formació màxima de Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà, FP I 
o Batxillerat. Més informació 
a femocupacio@uea.cat.   
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El cens ha registrat fins 
a 3.431 iniciatives dife-
rents a la ciutat, públi-

ques i privades, amb 
l’objectiu de millorar la 
seva gestió administra-
tiva i que l’Ajuntament 
treballi amb una ma-
teixa base de dades

El Dr. Xavier Pelfort ha intervingut en el treball.

Una revista mèdica europea publica un 
treball dels hospitals del Mar i d’Igualada 
REDACCIÓ / LA VEU 

E l treball “Contaminati-
on occurs during ACL 
graft harvesting and 

manipulation, but it can be 
easily eradicated” publicat a 
la Revista Oficial de la Soci-
etat Europea de genoll (Knee 
Surgery Sports Traumatology 
Arthroscopy) exposa algunes 
mesures tècniques que perme-
ten disminuir pràcticament 
a zero el risc d’infecció en ci-
rurgia del lligament encreuat 
anterior. 
El treball ha estat realitzat en-
tre especialistes de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia 
del Parc de Salut Mar i del 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
com són: Daniel Pérez-Prieto, 
Maria E. Portillo, Raúl Tor-
res-Claramunt, Xavier Pel-
fort, Pedro Hinarejos i Joan 
C. Monllau. Cal destacar tam-
bé la col·laboració de l’Ampa-
ro Garcia, microbiòloga del 
Consorci del Laboratori In-
tercomarcal de l’Anoia, Garraf 
i Alt Penedès. 

Minimitzant la infecció
La cirurgia del lligament en-
creuat anterior és molt preva-
lent en el nostre àmbit. A més, 
sol afectar a població jove, es-
portista i amb una incidència 
significativament superior 
en dones que en homes. La 
infecció en aquesta cirurgia 
sempre és una complicació 
temible, ja que obliga a una 

nova intervenció quirúrgica i 
un alentiment en el procés de 
recuperació del pacient.
Històricament, els índexs 
d’infecció que es produeixen 
en aquesta cirurgia estan en-
tre l’1% i el 2%.
Una de les característiques 
d’aquesta intervenció és que 
després de l’extracció dels 
tendons que s’utilitzaran per 
reconstruir el lligament (ten-
dons isquiotibials o tendó 
rotulià), cal preparar aquests 
tendons en una taula de tre-
ball durant uns 10 o 15 minuts 
per poder convertir-los en el 
lligament que s’introduirà al 
genoll per via artroscòpica.
En aquest treball, s’ha con-
firmat que és durant aquest 
període de 10 o 15 minuts 
quan existeix més risc de con-
taminació del lligament per 
part de diferents microorga-

nismes. El risc de contami-
nació en aquest moment de 
la intervenció pot arribar al 
14%.
En un grup de 50 pacients 
provinents del Parc de Salut 
Mar i de l’Hospital d’Iguala-
da, s’ha pogut confirmar que 
la utilització d’un antibiòtic 
tòpic aplicat directament so-
bre el lligament durant aquest 
període (Vancomicina) ha re-
duït aquest índex de contami-
nació al 0% i, per tant, cal es-
perar que els índexs d’infecció 
després de la intervenció ten-
deixin també al 0%. Aquest 
protocol quirúrgic s’està apli-
cant als dos centres des de fa 
uns dos anys, període en el 
qual, de moment, no s’ha re-
gistrat cap cas fins al moment.
És d’esperar la generalització 
de l’ús d’aquest protocol en al-
tres centres ben aviat. 

REDACCIÓ / LA VEU 

C om cada any per 
aquestes dates,  des 
de Rotary Club Igua-

lada preparen una nova edi-
ció del Concert Solidari, amb 
la finalitat de recaptar fons i 
destinar-los a una causa be-
nèfica i social. Aquest any, 
l’entitat beneficiària seran els 
Moixiganguers, per al projec-
te “Construcció de l’estructura 
per l’alçada del sostre”.
La presidenta de Rotary Igua-
lada, Eva Panicello, ha explicat 
que “els Moixiganguers amb 
el seva força, valor, equilibri i 
seny, desenvolupen molts va-
lors, aporten diversitat, amis-
tat, servei, integritat i tothom 
hi te cabuda. És important po-
der comptar a la nostra ciutat 
d’una entitat com aquesta per 
sentir-se acollit des del primer 
moment, independentment 
d’on es vingui i quina situa-
ció es tingui. Amb aquesta 
adequació els moixiganguers, 
podran aconseguir assajar fer 
castells de 9 dins el local, i po-
der gaudir dels seus castells”.
Panicello afegeix que “estem 
molt il·lusionats que es faci 
realitat aquest projecte, en bé 
de la nostra comunitat, ja que 
també compartim els valors 
de la companyonia, la solida-
ritat, la diversitat”.

El concert, 
el 22 de desembre
Els protagonistes del concert 
seran l’Escolania de Mont-
serrat, amb la qual esperen 
omplir el Teatre Municipal de 
l’Ateneu, el proper dia 22 de 
desembre a 2/4 de 9 del ves-
pre.
Podeu aconseguir entrades a 
CLIC Fotografia, al Carrer Sta. 
Caterina, 29 (tel. 60974417).
Si no podeu assistir però igual-
ment voleu col·laborar, podeu 
fer aportacions a la “fila 0” fent 
transferència al compte ES35 
0182 8099 1402 01531233.

Activitats de Rotary
Recordem que, al llarg de l’any, 
Rotary Club realitza moltes 
activitats, a nivell internacio-
nal, però també local.
L’any 1985, Rotary va llançar 
el seu programa PolioPlus, 
primera iniciativa per a l’era-
dicació de la polio mitjançant 
campanyes massives d’im-
munització. Actualment, no-
més tres països, Afganistan, 

Nigèria i Pakistan, encara no 
han aconseguit interrompre 
la transmissió del poliovi-
rus salvatge. En 2016, es van 
presentar només 37 casos al 
món, una reducció de 99,9% 
en comparació amb les dades 
dels anys vuitanta quan es re-
gistraven al voltant de 1.000 
casos diaris.
Per més de 110 anys, els socis 
de Rotary han emprès obres 
per abordar els problemes 
més urgents de la humanitat. 
Rotary uneix a 1,2 milions 
de socis en una organització 
d’abast internacional. El nom 
“Rotary” es deriva de la pràc-
tica dels socis de reunir-se en 
forma rotativa a les oficines 
respectives. Les seves àrees 
d’interès són promoure la pau, 
lluitar contra les malalti-
es, subministrament d’aigua 
potable i fomentar la higie-
ne, protecció de mares i fills, 
recolzament a l’educació, i 
desenvolupament a les econo-
mies locals.
A Igualada, l’any passat van 
becar  a dues noies afganeses 
per venir  a fer uns cursos d’es-
tiu , en formació de pro pau  a 
la universitat  d’Igualada amb 
un professorat reconegut a 
nivell internacional. Aquest 
any aquests cursos continuen 
promoguts per la Universitat 
d’Igualada junt amb la Uni-
versitat de Lleida, recolzat per  
l’Ajuntament d’Igualada.
Cada any  bequen a 3 estudi-
ants d’Igualada, per participar 
en un camp organitzat per 
Rotary: l’estudiant amb millor 
nota en selectivitat, millor tre-
ball de recerca en social i ci-
entífic.
Cada any venen joves de tot el 
mon a visitar l’Anoia. Amb els 
clubs de Vilafranca, Manresa i 
Sant Cugat, organitzen Cata-
lunya art i natura, on el joves 
coneixen una part de Catalu-
nya i conviuen amb famílies 
catalanes durant 20 dies.

L’Escolania de Montserrat, 
en el proper concert 
solidari de Rotary Club

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Diputació de Bar-
celona ha finalitzat el 
cens d’activitats pú-

bliques i privades, i d’establi-
ments del terme municipal 
d’Igualada. 
Aquest cens recull en una 
base de dades que s’elabora 
mitjançant l’aplicació infor-
màtica Gestor d’informació 
d’Activitats (GIA) un total de 
total de 3.431 iniciatives, tan 
públiques com privades, en el 
conjunt del municipi.  La fina-
litat d’aquest cens és millorar 
la gestió administrativa de les 
activitats i que totes les àrees 
de l’Ajuntament treballin amb 
la mateixa base de dades de 
manera que puguin treballar 

La Diputació elabora un cens d’activitats 
i establiments d’Igualada

de manera més transversal i 
coordinada.
Les dades que figuren al cens 
fan referència a l’empresa o 
persona titular de l’activitat, 
l’emplaçament, la classifica-
ció segons la normativa que 

regula el règim d’intervenció 
de les activitats, la data de la 
llicència o de la comunicació 
i les dades tècniques relacio-
nades amb cadascuna de les 
activitats.
A més de millorar la gestió ad-
ministrativa de les activitats, 
el cens aporta a l’Ajuntament 
informació que li serveix per 
a múltiples àmbits, com ara 
l’urbanisme, el medi ambient 
o la promoció econòmica. El 
cens, a més, conté les coorde-
nades de tots els establiments 
per la qual cosa es pot bolcar 
en el Sistema d’Informació 
Geogràfica (SIG) que utilitzi 
l’Ajuntament i es pot actua-
litzar fàcilment mitjançant la 
mateixa aplicació GIA.
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A mb gairebé 300 so-
cis, el Casal Popular 
d’Igualada, El Fo-

ment, celebra el primer any 
des de la passada reinaugura-
ció. Els actes començaran avui 
divendres 15 i s’allargarà fins 
diumenge 17 amb l’actuació 
de Joan Reig i Sergi Esteve a la 
tarda de diumenge. 
Aquest cap de setmana, el 
Casal Popular d’Igualada, El 
Foment està d’aniversari i per 
celebra-ho ha preparat un se-
guit d’activitats d’allò més di-
verses. El Casal, ha estat un 
punt de trobada molt impor-
tant durant aquest any, amb 
els esdeveniments ocorreguts 
per la defensa i celebració del 
Referèndum del passat 1 d’oc-
tubre. Ha impulsat, coordinat, 
col·laborat en tots els actes, 
concentracions, vagues i ma-
nifestacions que han tingut 
lloc a Igualada i a Catalunya 
per defensar el Referèndum i 
per defensar el poble després 
de les agressions patides per 
l’Estat. 
Actualment, el Casal té uns 
290 socis i sòcies i amb la mi-
rada posada als 300, arriba al 
primer aniversari en el que ha 
realitzat autobusos a manifes-
tacions a Barcelona o a l’Ebre, 
la Calçotada, xerrades, passi 
de documentals, exposicions 
gairebé mensuals,  fins a acti-
vitats emmarcades en els actes 
de la Festa Major o de la Re-
vetlla de Sant Joan -la diada 
nacional dels Països Catalans-, 
així com també les campanyes 
pel Referèndum, entre moltes 
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d’altres, teixint sempre amb 
altres entitats, associacions i 
col·lectius de la ciutat. 
Els actes començaran diven-
dres 15 a les 23:30h amb ses-
sió musical amb DJ Llansana 
Jr i continuarà amb el torneig 
de futbolí dissabte a la tarda, 
a les 17h (3€ inscripció per 
parella) seguit de Tallers de 
Nadal i jocs de taula pels més 
menuts, i en acabar el dis-
sabte, a partir de les 23:30h 
Concert amb Psychodrome 
+ dj VIRGI guanyadors del 
Certamen de música jove 
d’Igualada 2016. Diumenge, 
es reprendran al migdia amb 
un Punt d’assessorament de 
la cooperativa d’energia ver-
da Som Energia, un vermut i 
una Escudellada (Pica-pica, 
amanides, escudella, pilota, 
carn d’olla, verdures, pastís 
d’aniversari, vi, aigua i cava 
-15€ el tiquet, es pot comprar 
a la barra del Casal-) i per aca-
bar, sobretaula amb un quinto 
de Nadal i el concert de Joan 
Reig i Sergi Esteve. El bateria 
d’Els Pets, Joan Reig, estarà en 
concert, acompanyat del gui-
tarrista Sergi Esteve. Aquesta 
vegada, Reig deixarà de costat 
la bateria per assumir el rol de 
cantant, reivindicant-se com 
autor de cançons escrites pels 
seus grups (Els Pets i Mesclat), 
i d’altres inèdites. En aquest 
espectacle, també es podran 
escoltar versions molt perso-
nals de diversos artistes. El 
músic dona el seu propi toc 
a temes de Lluís Llach, Ovidi 
Montllor, Jacques Brel, Elvis 
Presley, Creedence Clearwater 
Revival i Bob Dylan...

El Casal Popular 
“El Foment” celebra el 
primer aniversari

El Consorci Sociosani-
tari d’Igualada (CSSI) 

assumirà les places, 
que  es traslladaran als 
centres Pare Vilaseca i 
Montserrat, i també 11 

dels 13 treballadors

El centre de dia “L’Estada” tanca les 
portes i cedeix les places al CSSI

REDACCIÓ / LA VEU 

E l centre de dia per a 
persones grans l’Es-
tada, situat al carrer 

Òdena 119 d’Igualada, pro-
perament tancarà i deixarà de 
prestar els seus serveis amb 
motiu de la jubilació dels seus 
propietaris, Ricard Còdol i 
Montserrat Montagut. 
L’Estada ha signat un acord 
amb el Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) que perme-
trà que les persones ateses a 
l’Estada tinguin la possibilitat 
de continuar rebent servei en 
els dos centres de dia que el 
CSSI té a Igualada, que són el 
Centre de dia Pare Vilaseca i el 
Centre de dia Montserrat. 
Aquests dos centres incre-
mentaran el seu nombre de 
places i la seva dotació de 
personal i d’instal·lacions per 
prestar el servei. Aquest canvi 
es realitzarà de forma gradual 
i en tot cas es preveu finalit-
zar-lo abans del 15 de febrer 
de 2018. El CSSI també té 
previst subrogar els contractes 
d’onze dels tretze treballadors 
de l’Estada i assumir usuaris 
del servei d’atenció domicilia-
ria que prestava l’Estada. 
El centre de dia l’Estada 
compta amb 30 places de cen-
tre de dia, 12 de les quals són 
places públiques col·labora-
dores amb contracte amb la 
Generalitat de Catalunya. Les 
12 places públiques es trans-
feriran als dos centres de dia 
del CSSI situats a Igualada. El 
Centre de dia Montserrat ac-
tualment disposa de 49 places 
en total, 40 d’elles públiques i 
9 de privades, i es preveu que 
passi a tenir 60 places en total, 
47 públiques i 13 de privades. 
El centre de dia Pare Vilaseca 
actualment disposa de 30 pla-
ces, 25 d’elles públiques i 5 de 
privades, i es preveu que pas-
si a tenir 40 places, 30 d’elles 
públiques i 10 de privades. El 
CSSI està actualment prepa-
rant els dos centres per poder 
donar servei als nous usuaris 
que s’incorporaran.

Amb aquest acord s’aconse-
gueixen tres objectius. Per 
una banda, es permet donar 
continuïtat als contractes de 
treball de la majoria de tre-
balladors de l’Estada, que es 
podran incorporar en els di-
versos centres del CSSI. En se-
gon lloc, es dona una solució 
de continuïtat de servei a les 
persones ateses a l’Estada, que 
podran rebre servei en els dos 
centres del CSSI, el Centre de 
Dia Pare Vilaseca que inicià la 
seva activitat el 1993 i que el 
2005 es traslladà al nou edifi-
ci ampliat, i el Centre de dia 
Montserrat, inaugurat el mes 
de gener de 2016. I, en tercer 
lloc, s’aconsegueix que la ciu-
tat d’Igualada no perdi les 12 
places públiques de centre de 
dia que fins ara tenia l’Estada.

Des de l’Estada s’ha fet arribar 
un missatge a les famílies de 
les persones ateses per agrair-
los la confiança que han dipo-
sitat en el centre, assegurant 
que sempre s’ha procurat do-
nar un servei de qualitat adap-
tat a les necessitats individuals 
de cada persona i que a partir 
d’ara podran continuar rebent 
en els centres del CSSI. 
El CSSI també ha comunicat 
que la Generalitat de Catalu-
nya ha assignat a la Residència 
Pare Vilaseca 3 noves places 
públiques de residència assis-
tida per a gent gran, d’entre les 
1080 que s’han creat recent-
ment a la demarcació de Bar-
celona. Això permetrà reduir 
la llarga llista d’espera existent. 
D’aquesta forma la residència 
passarà de 90 a 93 places pú-
bliques i mantindrà les 152 
places totals. 
El CSSI també treballa les 
obres de la nova sala d’acti-
vitats de la residència, que 
obrirà les portes aquest mes 
de desembre, i en el projecte 
executiu de reforma i ampli-
ació de la residència, que es 
preveu tenir redactat el proper 
mes d’abril. 

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

www.loop-disseny.com

PROFESOR HEREBA curandero vidente. 

Soluciona los problemas por difíciles que sean. 
Especialista en el amor, regreso de la pareja, negocio, 
mal de ojo, impotencia sexual, ansiedad, protección 
con la justicia y problemas familiares. Se hace trabajo a 
distancia. Resultados rápidos y garantizados al 100%.  

Teléfono: 665 150 410
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Fagepi i Àuria Fundació fan bosses 
de roba per a les botigues de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Agrupació Tèxtil FA-
GEPI, continua amb les 
accions per dinamitzar 

el comerç de botigues i outlets 
d’Igualada. Amb la col·labora-
ció d’Àuria Fundació i Fitex i 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, han elaborat bos-
ses de roba de la marca Igua-
lada Moda per repartir en els 
establiments igualadins du-
rant les festes de Nadal. 
Aquestes bosses d’edició limi-
tada que es repartiran de for-
ma gratuïta en alguns establi-
ments i botigues de fàbrica de 
la ciutat, són de procedència 
cent per cent igualadina, tant 
en la confecció com en l’es-
tampat, i han estat elaborades 
per persones amb diversitat 
funcional de les àrees de for-
mació professional d’Àuria 
Grup, una acció de respon-
sabilitat social que ha donat 
feina al col·lectiu de joves per-

sones amb discapacitat que es 
formen en el Servei de Forma-
ció Laboral. 
Continuant amb les accions 
per promocionar el comerç 
de les botigues de fàbrica 
d’Igualada, es reedita la guia 
Igualada Moda, que ja arriba 
a la novena edició. En aquest 
cas s’editaran un total de 2.500 
exemplars d’aquesta guia que 
posa sobre el mapa els prin-

cipals outlets i botigues de 
fàbrica de la ciutat. A aques-
tes accions, s’hi sumen altres 
iniciatives com les Jornades de 
moda i imatge, que van tenir 
lloc el passat 11 de novembre, 
la realització d’un vídeo pro-
mocional d’Igualada Moda 
o la campanya de senyalitza-
ció informativa a l’avinguda 
Balmes amb el mapa de les 
botigues. 

La fira Lineapelle fa una conferència 
a Igualada sobre noves tendències
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimecres 13 de 
desembre va tenir lloc 
a l’Adoberia Bella, seu 

del clúster de la pell d’Iguala-
da, una conferència internaci-
onal sobre el món de la moda 
a càrrec dels organitzadors de 
Lineapelle que presentaren les 
novetats, tendències, estils i 
colors en pell i accessoris de la 
moda que vindrà.
Lineapelle, que es celebra des 
de 1981,  és una de les fires 
internacionals de pell, acces-
soris i components per a les 
indústries del calçat i la mar-
roquineria més antigues i 
prestigioses del món. Aquesta 
fira que es celebra dues vega-
des l’any, va fer les primeres 
edicions a Bolonya i fa uns 
anys es va traslladar a Milà 
per la influència i repercussió 
de la capital llombarda en el 
sector de la moda.
Els directius italians de Linea-
pelle, presentaren les noves 
tendències de moda de la pri-
mavera/estiu 2019 que s’expo-
saran en la pròxima fira italia-
na, la seva 94a edició, del 20 al 
22 de febrer de 2018. El passat 
30 de novembre, responsables 
de l’organització de la Premiè-
re Vision Paris van fer també 

una presentació de tendències 
a l’Adoberia Bella.
Milà juntament amb París, són 
les dues ciutats europees refe-
rències mundials en el món de 
la moda. A més a més, Itàlia és 
un país també amb molta tra-
dició adobera i principal com-
petència pels igualadins. 
Tot i la important indústria 
adobera a Itàlia, els adobers 
d’Igualada han aconseguit in-
troduir-se també en el mercat 
italià gràcies a l’excel·lent qua-
litat de la seva pell i avui em-
preses igualadines ja treballen 
per marques italianes de pres-

tigi internacional.
La conferència a més de reu-
nir professionals d’empreses 
de la cadena de valor de la 
indústria de la pell, comptava 
amb la presència d’alumnes 
de  la Gaspar Camps, l’esco-
la municipal d’art, disseny 
i artesania d’Igualada i del 
Màster d’Enginyeria del Cuir 
de la Universitat d’Igualada. 
Tant la Gaspar Camps com la 
Universitat d’Igualada són ac-
tors claus del clúster de la pell 
d’Igualada en l’àmbit educa-
tiu, formatiu i d’aportació de 
coneixement.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Mancomunitat Inter-
municipal de la Con-
ca d’Òdena (MICOD) 

difon, per tercer any, la seva 
campanya contra l’ús sexista 
de les joguines. Ho fa per a 
conscienciar que el joc durant 
la infància desenvoluparà en 
cada persona unes habilitats 
socials i li transmetran un 
model i rols concrets. La cam-
panya vol difondre que no hi 
ha jocs de nens i jocs de nenes 
i que classificar les joguines 
segons això és sexista i genera 
discriminació. Convida també 
a fomentar les joguines que 
són creatives i cooperatives i 
insta a evitar aquelles més vi-
olentes. És important, doncs, 
analitzar bé els catàlegs de 
joguines i els anuncis televi-
sius des de casa, per tal d’evi-
tar aquesta divisió sexista que 
perpetua els rols tradicionals 
de la societat. 
Sovint se senten comentaris 
com “aquesta joguina no, que 
és de nena”, que demostren 
que es continua socialitzant 
els infants segons el seu sexe. 
Els infants nascuts amb geni-
tals masculins se’ls socialit-
zarà en el gènere masculí, és 
a dir, segons tot un seguit de 
característiques, valors, nor-
mes considerades masculines 
o de nen. Si, en canvi, han 
nascut amb genitals femenins, 
se’ls assignarà una normativa 
diferent, aquella considerada 
socialment femenina. 
Per exemple, són considerats 
“de nen” els jocs més moguts, 
de lluita, de guerra, de cotxes, 
de mecànica o d’enginyeria, 

Campanya de la 
Mancomunitat contra 
l’ús sexista de les joguines

jocs que generaran interès 
per allò tècnic, d’enginy i que, 
a més, despertaran un com-
portament mogut, dinàmic 
i a vegades també bèl·lic. Per 
contra, es considera el joc “de 
nena” aquell més tranquil, 
moltes vegades relacionat amb 
la cura i el cuidar, amb servir,  
amb maquillar-se, estar gua-
pes o posar-se joies. 
Evidentment, no té el mateix 
valor allò que s’engloba en 
un o altre grup. Tot el que és 
masculí té més valor o es con-
sidera més important per a la 
societat i en canvi allò feme-
ní no té la visibilització o la 
rellevància que sí que tenen 
aquells que formen part del 
primer grup. D’alguna manera 
es desperta un interès en ells 
per allò tècnic, per a desenvo-
lupar habilitats que facilitaran 
el seu camp laboral en àmbits 
ben remunerats i destacats. 
Per a elles es facilita el desen-
volupament d’un rol cuidador, 
assistencial i servicial. Les ne-
nes assumeixen el rol de mare 
des dels 2 anys i, com a agreu-
jant, allò reproductiu no té va-
lor en la societat. 

Dos nous policies locals

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Policia Local d’Igua-
lada ha incorporat dos 
nous agents al servei 

aquesta tardor. El passat di-
marts, 5 de desembre, van ser 

rebuts al consistori per l’al-
calde Marc Castells, en una 
trobada a la qual també van 
assistir el regidor de Gover-
nació, Jordi Batalla, i el cap 
de la Policia Local, Jordi 
Dalmases.



#latevaveu

Victor López @Victor99Lopez

Hospital d’Igualada  @Hospitaligd  

Parcmotor Castellolí @Parcmotor  

Idea Igualada @ideaigualada 

Pastorets de Calaf @PastoretsCalaf  

Joan Serra Muset @1jserra  

Anoia Patrimoni @anoiapatrimoni 

Albert Riba @AlbertRiba  

Jaume Singla Sangra @jaumesingla 

Dimarts de Diàlegs @DimartsDialegs

Encartellant l’Espelt, el 21D tu tries repressió o 
república @albaverges @ERCAnoia

Avui hem inaugurat LA FLORISTERIA, un es-
pai on es pot trobar premsa, llibres, plantes, flors, 
objectes de regal, etc. Està situada al vestíbul de 
l’entrada principal de l’@Hospitaligd i gestionada 
per l’empresa #ViverdelRec @kioskdelrec

El projecte del @campus_motor vol fomentar 
el desenvolupament i promoció econòmica del 
sector del motor i la creació d’ocupació a l’Anoia 
i des de Parcmotor ens sentim il·lusionats de 
ser-ne pedra angular des de l’experiència de la 
nostra instal·lació.

Jornada IDEA, a l’Aboberia Bella al barri del rec 
d’Igualada. T’ho perdràs? @dissenyigualada @aji-
gualada @puntzero @coop_57 @vestintaliments 
@IniciativaActua @esadecreapolis

Últims preparatius! Aquest diumenge ESTRE-
NEM i ja ho tenim tot pràcticament a punt! 
Us hi esperem!

Gracies al Govern de @JuntsPelSi, i en especial, 
a @Esquerra_ERC per liderar la #Conselleria d’ 
#Economia i aconseguir reduir el deute històric de 
la @gencat amb els Ajuntaments del País. A @cas-
telloli el deute és “0”€. Moltes Gracies @junqueras 

Aquest cap de setmana, tens una nova cita amb el 
#patrimoni religiós de l’#Anoia. Ens trobarem a 
#ArtEcclesia una vegada més!

Cazad antes de que os cacen

Els que som indepes estem ben convençuts. Que 
fem perdent el temps a la xarxa? Surto al carrer 
a fer campanya, que queden pocs dies per al di-
jous de la llibertat.... o l’esclavatge.

La fotogaleria dels “corres-
ponsals” anoiencs que ens 
van enviar les seves fotografi-
es des de Brussel·les va ser la 
notícia més visitada. 

El regidor de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada, 
Pere Camps, va ser entre-
vistat a Brussel·les pel diari 
belga “La Libre”.

L’acte de campanya de Junts 
per Catalunya a l’Anoia va 
omplir l’Ateneu Igualadí per 
escoltar al conseller Josep Rull 
i al president Puigdemont en 
directe des de Brussel·les.

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3

La notícia que m’agradaria 
llegir a La Veu de l’Anoia...

“Troballa al subsòl d’Igualada”

“L’enderroc de l’edifici que hi havia 
a la cruïlla dels carrers d’Òdena 
i del Clos, ha deixat al descobert 
unes restes arqueològiques ex-
cepcionals. Un camí fet de còdols 
amb forma de lletres que s’endin-
sen fins a l’obertura del que sembla 
una cova que mena cap el centre 
de la terra i on a l’entrada, fet amb 
els mateixos còdols del camí, es 
pot llegir clarament una paraula: 
Alaguida. 

Alguns veïns als quals hem po-
gut entrevistar, diuen que des de 
l’enderroc es produeixen un se-
guit de fets extraordinaris. Senten 
fragments de novel·les recitats per 
veus desconegudes, poemes que 
s’escampen sense control pels car-

L’Anoia també és a Brussel.les És 
un recull de diferents anoiencs que 
ens han fet arribar les seves fotos, 
ho podeu fer penjant-les amb l’eti-
queta #AnoiaBrux.

#WakeUpEurope #OmplimBrus-
selles #RoadToBrussels #Anoia 
#Igualada

Humans de l’Anoia   @humansanoia

Instants de La Veu              @veuanoia

veuanoia · Follow

#3 Toni Llena

Agraïm l’assistència i la participació del públic 
en les tres sessions i ens retrobem el gener amb 
un nou cicle!

FOTO: Cesc Elías

rers, estudis per a piano que resso-
nen terra endins i colors perduts 
que es difuminaven alhora que 
cercaven les làmines de dibuix un 

abans descansaven. Tot fa pensar 
que és producte del sobreeiximent 
de cultura de la llibreria obligada a 
desaparèixer.”
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ANNA PLA  
Empresària. 

PILAR ALEMANY
Fornera. 

Representant de les pastisseries 
Pla.

És d’Igualada. 

Representant dels forns
 Alemany.

És d’Igualada.

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

d’ 
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Avui parlem amb la representant del forn 
Alemany, Pilar Alemany, i amb la propietària 
de les pastisseries Pla, Anna Pla. Enfocarem 
el tema cap a la pastisseria tradicional i cap 
al pa, i comencem parlant sobre si els clients 
igualadins són fidels. Com ho veieu?

Anna Pla i Pilar Alemany: Sí.

P.A.: A veure, sempre n’hi ha algun que se t’en-
fada, això sempre passa.

Com veieu els canvis que s’han hagut de fer 
amb pans i pastissos, pel tema gluten, pans 
de llavors...

P.A.: Com més estranys i més rars són els pans, 
millor anem. Del tradicional d’abans pràctica-
ment ja no fem res, tot és que si pans rústics, 
ètnics, de pipes... Cada dia la gent se’n cansa, 
però ha d’haver-hi aquests pans variats.

El pa amb tomàquet amb pernil ha canviat 
molt.

P.A.: Bé, el pa amb tomàquet amb pernil encara 
es fa amb pa de pagès, sempre guanya aquí.

I amb el tema del gluten concretament?

A.P.: No, perquè tenim la farina a l’obrador i 
hauria de tenir un altre obrador a part i no el 
tinc. Amb el tema del gluten fem pastissos per 
encàrrec això sí, de pans no.

P.A.: Nosaltres no ho podem fer perquè va tot a 
part, la farina, l’obrador, el pastisser...

D’aquí a 10 dies és Nadal, com han evolucio-
nat els torrons?

A.P.: Canvien i cada vegada són més gustos, 
més xocolata i més petits.

És un tema comercial o de gustos?

A.P.: Sempre has de fer un gust especial que 
l’any passat no vas tenir perquè la gent el provi. 
Però la gent compra petit per degustació.

P.A.: Nosaltres en fem pocs, fets nostres només 
els cremats. Però també ens passa el mateix, es 
ven molt més el petit.

La tradició doncs, dels torrons, coca, tortells 
de Reis... segueix?

A.P.: La coca sí. El que a mi m’ha passat és que 
els canapès de Cap d’Any ara els venem molt 
per Nadal, perquè la gent fa sopar. Abans anà-
vem a missa i ja menjàvem torrons i coca, ara 
això s’ha acabat.

P.A.: I tant, ara la gent fa sopar a casa. Primer, 
que els surt més assequible i per això es tornen 
a vendre més coques i productes. Va haver-hi 
un temps que no se’n venien tantes, perquè la 
gent sortia més a fora. Ara per sopar, si fan uns 

canapès, una mica de sopar i una coca, els surt 
a compte.

A.P.: La gent abans anava molt a fora, ara es 
queden a casa. Els restaurants obren tots, jo 
també tinc obert per Nadal perquè la gent 
compra el mateix dia i fem l’esforç.

P.A.: Nosaltres tenim tancat.

El tortell de Reis és un valor segur?

P.A.: Bé sí, però també has de fer altres coses. 
Abans era de massapà i ara el què demanen, 
nou, nates, cremes, trufes...

Veig grans superfícies que venen tortells en-
vasats a uns preus evidentment més baixos 
que el vostre. Com lluiteu amb aquesta com-
petència?

El món de 
la pastisseria

per Florenci Raurich 
i Ton Casellas

aquest de les bodes de 10 o 12 pisos tornarà. Hi 
ha algú que me n’ha demanat. Recordo que els 
havíem de fer amb una escala i tot.

P.A.: És que era preciós. A mi també m’agrada-
va això, feia festa. Quan hi ha una festa o una 
boda sempre em fixo en el pastís, i últimament 
els veig tots ridículs. Penso que és part de la 
festa.

El Forn Alemany vau ser els primers a rein-
ventar-vos com a forn, passar de ser una bo-
tiga on anaves a comprar, a ser una botiga on 
et podies asseure, amb cafeteria, bar...

P.A.: Sí, el meu germà és molt emprenedor i ho 
vam començar a veure a fora d’aquí Igualada. 
El primer lloc on ho vam fer va ser a la boti-
ga de la cantonada, a la plaça Francesc Bedós. 
Vam haver de llogar un cambrer perquè de tot 
això no en sabíem gens. Després ha resultat 
que les dones som polivalents i ho sabem fer 
tot, però al principi vam començar així i des-
prés ho vam anar fent amb les altres.

A.P.: Ella va ser la primera, però nosaltres ho 
portàvem de cap des de feia molts anys, però 
tot valia diners i no sabíem com fer-ho. Primer 
vam fer la de baix i després la de dalt. A Bar-
celona ja n’hi havia, ho havíem de fer sobretot 
per salvar els matins. També vam haver de fer 
bé els cafès que fins llavors no en fèiem.

Com veieu el futur de les vostres professions? 
S’està formant el jovent per continuar amb 
aquest ram?

A.P.: Costa molt, jo vaig trucar al gremi que fan 
com una FP. La canalla que hi ha allà que ho es-
tudia, hauria de fer moltes pràctiques. Perquè 
tots somien com si fossin el Bulli, però s’ha de 
començar per baix. Haurien de venir un parell 
de cops per setmana almenys aquí a fer brioi-
xeria, si no això es perdrà.

P.A.: Després també tenim els que diuen «jo 
sempre he sigut forner». Però clar, les màqui-
nes han canviat, la manera de fer, tot ha canvi-
at, i n’hi ha que han quedat una mica estancats.

Si hi ha aquesta manca de professionals, això 
ens portarà cap a allò prefabricat, comerci-
al...

P.A.: Jo crec que no, són dos camins diferents.

P.A.: Penso que no és competència nostra, és 
un altre públic.

A.P.: Sí, és això. Qui el vol de casa seva o de 
casa meva ja ve sempre, ja sap el que vol.

P.A.: Sí que hi ha molta gent que tot ho compra 
al supermercat, però aquí encara tenim un pú-
blic que va als llocs determinats. Això per sort 
penso que ho tenim bastant guanyat.

Els vostres productes són «salvables» poder 
ser comprats per internet.

A.P.: Et poden fer un càtering per internet això 
sí, suposo que la Pilar també s’hi troba. Però 
igualment és una mica complicat, perquè el cli-
ent vol triar el pastís.

Tot i els canvis generacionals i de consum, la 
gent segueix bastant amb les tradicions de 
sempre.

P.A.: Això bastant.
A.P.: Jo crec que arribarà un dia que el pastís 

“Jo crec que arribarà 
un dia que el pastís  de 

les bodes de 10 o 12 
pisos tornarà”
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A.P.: Si hem d’arribar aquí jo plego! Ara per 
sort està una mica de moda, de forners n’han 
sortit d’aquests que fan pa de colors que dic 
jo, de tota mena. Però son jovent que volen fer 
això, aquests pans perquè estan de moda.

P.A.: Però aquests pans són molt elaborats, 
no et pots guanyar la vida fent això només. I 
a més, després la gent diu «per què val tants 
diners aquest pa?»... no ho acaben d’entendre.

A.P.: Sí i van a llocs així especialitzats i paguen 
5 euros i adéu, i amb nosaltres ho troben car. 
Les coses artesanes són una per una, les co-
ques, els tortells... tot. Això són moltes hores, 
almenys els que ho fan, ho fan de gust.

Potser per al jovent el problema està en els 
horaris que comporta aquesta feina.

P.A.: Aquí està el problema, perquè la gent 
d’ara no està acostumada a treballar cada dia. 
Els d’abans ja ho sabíem que havíem de treba-
llar els diumenges. Ara llogo una dependenta i 
em pregunta que si ha de venir dissabte també. 
Però tenim bona gent, eh!

A.P.: Sí, jo també tenim bona gent. Qui busca 
feina, perquè s’ha de pagar els estudis o així, 
molt bé.

P.A.: Sí, i tant! Si les trobes bones són més bo-
nes que cap, perquè a més a més són llestes, 
aprenen de pressa.

Quan estàveu estudiant teniu clar que acaba-
ríeu al negoci familiar?
A.P.: El meu pare em va dir, què vols fer? I va 

comprar l’altra botiga i me la vaig quedar jo, i 
apa. Ho vaig fer perquè volia i a gust, però si 
hagués sabut tot el que m’ha vingut... em sem-
bla que no. Però ho faig de gust, eh!

P.A.: A mi perquè se’m va morir el meu pare i 
m’hi vaig trobar. Després em va semblar que 
volia deixar la carrera, la meva mare em va dei-
xar plegar i aquí estic, tota la vida de fornera. 
Però estem contentes!

Tornem al Nadal, queden pocs dies, com ve-
ieu la campanya nadalenca?

P.A.: Jo penso que encàrrecs i això, tot va sobre 
la marxa. Abans faltaven 15 dies i ja ho teníem 
tot apuntat.

A.P.: Has de tenir quantitat, perquè la gent en-
tra i surt, entra i surt. I ara hem de fer coses 
més petites també com els torrons.

perquè els hi fan un pastís un i un l’altre.

Per què es fa un tortell per Reis i un pels Tres 
Tombs, no es podria fer una altra cosa?

A.P. i P.A.: No ho sabem... això és típic.

Què és el que més us agrada de la comarca 
de l’Anoia?

P.A.: És que nosaltres no voltem gaire, no te-
nim temps!

A.P.: Bé, la Tossa, de tant en tant hi pujo, ara 
que ho han arreglat tot és molt bonic. Quan 
gent de fora ens pregunta jo dic que vagin al 
Museu de la Pell.

De fet, feu les coques d’Igualada per promo-
cionar la ciutat.

A.P.: Sí, el meu avi ja les feia, imagina’t quants 
anys fa. Quan van fer la granja, allà davant pa-
rava la diligència i llavors va pensar faré alguna 
cosa que la gent es pugui emportar i no es faci 
malbé.

P.A.: I jo faig pa de l’Anoia.

I què trobeu a faltar a la comarca?

P.A.: Jo trobo que hi ha poc ambient, trobo a 
faltar una mica de festa. Trobo que amb una 
ciutat com Igualada no havíem de permetre 
que tots els espais estiguin plens de xinesos, 
magrebins i «kebabs».

A.P.: Això no sé de qui es culpa, però haurien 
de vigilar una mica les botigues, és que en te-
nim a cada cantonada.

P.A.: Tu has vist aquesta plaça de Cal Font? Tan 
maca que la vam fer i ara fa llàstima veure com 
està.

A.P.: El meu pare, fa anys quan van fer l’outlet 
de la Roca del Vallès, va anar a l’Ajuntament 
amb un plànol de les botigues de la Roca. I va 
dir, tota aquesta gent que fa gènere de punt, 
s’haurien de posar a la plaça de Cal Font totes 
les botigues, com ara estan a la Balmes. I s’hau-

rien de posar cartells indicatius més grans, la 
gent ha de preguntar sempre.

No creieu que la gent va més a Barcelona a 
comprar que a les poblacions de costat?

A.P.: Jo no, jo no hi vaig a Barcelona, m’agra-
daria eh. A vegades, a passejar, però hi hem 
d’anar corrents i tornar.

P.A.: Jo tampoc, i quan ho diuen els dic: heu 
de comprar aquí. Jo soc compradora d’aquí, de 
petites botigues, m’agrada anar a comprar una 
botiga que em tractin bé.

A.P.: És que hi ha un munt de botigues a Igua-
lada, i maques!

També potser per què hi ha més famílies mo-
noparentals?

A.P.: No, perquè llavors en volen un per cada 
un.

P.A.: Sí, amb això encara hi sortim guanyant. 
Perquè aniversaris que els pares són separats, 

“El problema per als 
joves són els horaris, 

no estan acostumats a 
treballar cada dia”

“Tu has vist aquesta 
plaça de Cal Font? Tan 
maca que la vam fer i 

ara fa llàstima de veure”



El 2015 només un 19,7% del total dels alumnes del cantó de Zuric va accedir a 
la universitat, mentre que Espanya, segons l’OCDE, aproximadament un 52% hi 
és admès. L’accés restrictiu a la universitat permet mantenir un molt alt nivell de 
formació i així atreure talents d’arreu del món. Els alumnes que no van a la uni-
versitat, fan un aprenentatge mínim de tres anys, dividit entre classes de teoria i 
de pràctiques en empreses del sector. Als 19 anys, tenen un títol que els permet 
integrar-se al mercat laboral.

Segona conclusió: el sistema escolar ha de tenir en compte les necessitats de 
l’economia i de la societat i ha de formar els seus ciutadans als sectors en què hi 
hagi demanda. Però no s’acaba aquí: tothom pot continuar formant-se, accedir 
a escoles superiors i obtenir-hi més endavant nous títols. Això motiva i millora 
les perspectives dels ciutadans.

Tercera conclusió: un sistema de formació ha de ser permeable i permetre l’accés 
a una formació superior a aquelles persones que en un primer moment no van 
voler o no van poder anar a la universitat, però després demostren tenir talent.  

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

El FLA, recuerden: CAT ha de pagar porque se le preste un dinero 
que es suyo: el déficit fiscal interregional.

ENRIC SANCHEZ URDANGARIN
enricsanchezurdangarin@gmail.com

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

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

DAVID LÓPEZENRIC SANCHEZ

ENRIC SANCHEZ

No solo récord en crecimiento (PIB), sino también récord histórico en ex-
portaciones, inversión extranjera y turismo. Y fuerte reducción déficit pú-
blico. Todo contrastable en las estadísticas.

Una empresa sana és aquella que disposa d’una or-
ganització, d’un grup humà i d’unes relacions eco-
nòmiques i socials amb el seu entorn i territori que 
beneficien al conjunt de la societat.

A Suïssa l’educació públi-
ca és gratuïta i excel·lent 

Más inversión, Más industria: La empresa química alemana Co-
vestro, invertirá 200 millones en su planta de Tarragona. Hace 
dos años iba a cerrar la planta, pero ahora acaba de comunicar 
su fuerte apuesta por ella

DAVID LÓPEZ JIMENEZ 
Responsable de Delegació de Catalunya Central. Tècnic Superior de Prevenció de Prevint 
@Prevint - dlopez@prevint.com 

LA IMPORTÀNCIA DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L a prevenció de riscos laborals, regulada en la Llei 31/1995, ha de ser 
un dels pilars fonamentals en l’organització i gestió de tota empresa. 
Aquesta  compta amb un capital humà al que ha de cuidar i protegir 
per garantir tant la seva salut com la qualitat de la feina realitzada. 

¿Però per què és tan important la prevenció de riscos laborals?
La seva implantació i la correcta execució de la mateixa ajuda a eliminar 
accidents de treball i malalties professionals, facilita el treball en condicions 
segures, permet el compliment de les normes vigents per evitar possibles 
sancions, millora la gestió empresarial i la satisfacció i motivació dels treba-
lladors, fet que dona com a resultat l’augment en la productivitat i, per tant, 
en beneficis econòmics per l’empresa.
Però la prevenció no és cosa només de l’empresari. L’equip humà que forma 
part de cadascuna de les empreses ha de vetllar també pel bon funciona-
ment de la mateixa, per la seva pròpia seguretat, per la dels companys,... Des 
d’aquest punt de vista, les empreses i els treballadors han de veure la Preven-
ció com a element bàsic per una gestió correcta i òptima de la seva activitat, 
integrant-la a tots els nivells jeràrquics de l’organització i com a “ingredient” 
bàsic en la recerca de la millora continua.
Des de Prevint volem contribuir i acompanyar a les empreses en aquest camí. 
Per això posa a disposició els coneixements, els professionals, els mitjans, la 
voluntat i l’empatia necessàries per tal d’assolir uns resultats òptims i satis-
factoris, tant a nivell econòmic, a nivell de desenvolupament de les persones 
i com a element de benestar social i de salut.

Una empresa sana és aquella que disposa d’una organització, d’un grup 
humà i d’unes relacions econòmiques i socials amb el seu entorn i territori 
que beneficien al conjunt de la societat. Des del punt de vista de la Prevenció 
de Riscos Laborals l’absència d’accidents i/o malalties professionals, un bon 
ambient de treball, les bones relacions entre els integrants de l’empresa a tots 
els nivells, la millora continua... són els elements vertebradors i bàsics per 
una societat sana i potent.  

A Catalunya el packaging és un dels sis principals sectors industrials, 
amb unes 750 empreses i 7.100 milions de facturació.
Els envasos estan sotmesos a la pressió de la sostenibilitat medi-
ambiental.

El bric i el plàstic pet a substitució del vidre són considerats punts d’inflexió, 
i ara el sector s’espera una revolució amb els biopolímers que substitueixen 
derivats del petroli. Els fabricants han d’innovar si no es volen quedar enrere.
Com incentivar la col·laboració universitat-empresa?
Es valora molt positivament aquesta col·laboració i la reclamen; però les nor-
mes administratives dificulten el seu desenvolupament.
La percepció de les necessitats del mercat, ajustar costos i terminis per part 
d’agents socials i les empreses.
Al mateix, temps aquesta col·laboració també és molt beneficiosa per a la uni-
versitat, visualitza la seva funció social, obliga a un sentit de realitat en el mer-
cat futur, i com del present, tant productiu com de recerca.

A Suïssa l’educació pública és gratuïta i excel·lent. Del rànquing internacional 
una de les primeres places. Aquest èxit és deu al fet que Suïssa destina el pressu-
post estatal a l’educació com a inversió de futur: a tall d’exemple, el 2013 gastava 
3.266 euros per càpita mentre Espanya gastava 1.027 euros.
Primera conclusió: la inversió en educació és una peça clau per atraure talent i 
genera prosperitat. La raó de l’èxit: Suïssa té un sistema de formació dual molt 
competitiu, i l’accés a les universitats és molt restringit. La raó és molt simple: 
l’economia suïssa no necessita un 60% de persones amb formació universitària.  

PACKAGING A L’ANOIA
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CALAF / LA VEU 

Un any més, Els Pasto-
rets de Calaf, uns dels 
més històrics i emble-

màtics del país, esclafen mo-
tors. Com mana la tradició, 
Els Pastorets s’estrenaran la 
tarda del 25 de desembre i hi 

haurà funcions també el 7, 14, 
21 i 28 de gener, amb una fun-
ció prèvia a l’estrena el dia 17 
de desembre. Des de la prime-
ra representació el 1925, Calaf 
representa el text de Josep Ma-
ria Folch i Torres que, des de 
fa anys compta amb la direc-
ció de Josep Garriga. Des de fa 
més de 90 anys, milers de per-
sones han gaudit d’uns d’Els 
Pastorets més espectaculars i 
tradicionals de Catalunya que 
compten amb més de 100 in-
tèrprets i una cinquantena de 
decorats i que es representen, 
un any més, al Casal de Calaf.
La proposta compta amb una 
posada en escena cuidada 
fina a l’últim detall. La músi-
ca, component imprescindible 
d’Els Pastorets, és una ver-
sió revisada i adaptada de la 
partitura original escrita pel 
compositor Mossèn Valentí 
Miserachs i Grau que, amb el 
motiu del 90è aniversari, van 
revisar, adaptar i interpretar la 
Cobla Sant Jordi – Ciutat de 
Barcelona i el Cor ARSinNo-
va. A més, Els Pastorets comp-
ten amb una il·luminació, ves-
tuari i sonorització cuidades 
al detall, fent que siguin una 
de les propostes més destaca-
des de Catalunya.
Els Pastorets de Calaf son fruit 

d’una llarga tradició arrelada 
al poble de Calaf des de fa més 
de 90 anys. Una tradició que 
ha esdevingut espectacle grà-
cies a la col·laboració incan-
sable de centenars de vilatans 
que al llarg dels anys i amb 
els seu esforç i dedicació, han 
aconseguit que un text escrit 

per Josep Ma Folch i Torres fa 
més d’un segle sobre l’Adveni-
ment de l’Infant Jesús, es rei-
vindiqui cada any per Nadal 
com la més popular de les his-
tòries, l’eix central de les festes  
que  reuneix  famílies  i  omple  
de  celebració  totes   les   llars.   
Els Pastorets de Calaf repre-
senten la tradició ininterrom-
puda que va d’avis a pares i de 
pares a fills. El fet que aquesta 
tradició s’escaigui per Nadal, 
fa palès l’atmosfera d’intimi-
tat i de calidesa característica 
d’aquesta època de l’any.
Amb una curosa interpretació 
dels personatges i una posa-
da en escena emocionant, Els 
Pastorets expliquen alguns 
dels sentiments més profunds 
de les persones com la por, la 
tendresa, l’amor, l’alegria i el 
bon humor. Enguany, igual 
que l’any passat, els prota-
gonistes d’Els Pastorets, en 
Lluquet i en Rovelló, són dos 
alcaldes a la vida real: Eloi 
Hernández (Lluquet) és el de 
Fonollosa i Jordi Servitge (Ro-
velló), és l’alcalde de Veciana. 
La seva parella antagonista, 
Satanas i Llúcifer, estan inter-
pretats per dos germans a la 
vida real, l’Òscar i en Xavier 
Marsinyach.
Per tal d’arrelar la tradició en 

els més petits, enguany es tor-
naran a representar els Pasto-
rets de Calaf Infantils, versió 
reduïda de l’original d’en Folch 
i Torres i interpretada ínte-
grament per més de 50 nens i 
nenes de Calaf i comarca d’en-
tre 7 i 12 anys, sota la direcció 
d’Eloi Fonoll. Tan l’escenogra-

fia, com el vestuari seran com-
pletament nous i adaptats a la 
visió mes propera dels nostres 
petits artistes que, sens dubte, 
són els veritables protagonis-
tes del conte de Nadal.
 

Els Pastorets de Calaf, uns 
pastorets solidaris
Enguany, Els Pastorets de Ca-
laf mostren el seu vessant més 
solidari i destinen els beneficis 
de la funció del dia 17 de de-
sembre a la fundació Althaia. 
Els diners aniran en benefici 
del futur hospital de dia d’on-
cologia que impulsa la funda-
ció, una entitat privada sense 
ànim de lucre  que dóna servei 
integral a les persones en l’àm-
bit sanitari i social.
 
Els Pastorets de Calaf, uns 

dels més històrics de Cata-
lunya
Els Pastorets són un especta-
cle escrit fa prop de 100 anys 
en unes circumstàncies de la 
societat totalment diferents 
i amb unes creences també 
una mica diverses a les actu-
als però que fan mantenir viva 

la tradició del teatre popular 
més arrelat al nostre territori. 
És una expressió totalment 
arrelada a allò que som, a allò 
que hem sigut i a allò que se-
rem en properes generacions. 
La lluita entre el bé i el mal 
és un tema intemporal, inhe-
rent a la condició humana, 
representada per diferents cir-
cumstàncies. Amb una curosa 
interpretació dels personatges 
i una posada en escena emoci-
onant, Els Pastorets expliquen 
alguns dels sentiments més 
profunds de les persones com 
la por, la tendresa, l’amor, l’ale-
gria i el bon humor.
El desembre de l’any 1925 es 
van representar per primera 
vegada a Calaf Els Pastorets 
de Josep Maria Folch i Torres. 
El Nadal del 2015 es va cele-
brar per tant, el 90è aniversari 
d’aquella primera represen-
tació que, des de llavors, s’ha 
anat actualitzant per tal de fer-
la diferent, més lluïda i més 
participativa. L’entitat actual 
organitzadora d’Els Pastorets 
té les  arrels l’any 1921, any en 
les qual persones amb inquie-
tuds culturals lúdiques i espor-
tives van fundar l’Associació 
Catòlica de Calaf. L’Any 1925, 
aquesta mateixa associació va 
representar per primera vega-

Comencen Els Pastorets de Calaf, un espectacle únic
Més de 90 anys d’història, més de 100 intèrprets i una cinquantena de decorats converteixen en Els Pastorets de Calaf dirigits pel 
calafí Josep Garriga en un espectacle únic 

da els Pastorets de Calaf d’en 
Josep Maria Folch i Torres a 
l’edifici inicial ubicat al car-
rer Sant Antoni. Aquell va ser 
l’inici d’una tradició que s’ha 
anat mantenint ininterrompu-
dament en el temps, sempre 
amb el mateix text d’en Folch 
i Torres i que ha anat creixent 

i adaptant-se als temps i a les 
circumstàncies. Tant és així 
que només s’han interromput 
les representacions per raons 
de canvi forçat de local i pel 
període de la guerra civil.
L’any 1976 s’enllesteixen les 
obres de construcció d’un nou 
local, l’actual, construït i pen-
sat bàsicament per bastir- hi 
uns magnífics Pastorets. Amb 
una platea de quasi 700 places 
i unes instal·lacions de mag-
nitud adequada, la proposta 
ha anat creixent per oferir al 
públic català uns Pastorets 
que han merescut el títol de: 
millors i més espectaculars de 
Catalunya.

Dates
Els Pastorets de Calaf 
Desembre 2017
Dia 17 a les 17:30 h.
Dia 25 a les 18:30 h

Gener 2018
Dies 7, 14, 21 i 28 a les 17:30 h.

Els Pastorets Infantils de Ca-
laf
Desembre 2017
Dia 30 a les 18:00 h.

Gener 2018
Dia 1 a les 19:00h i dia 6 a les 
18:00 h

El Casal de Calaf acull 
també els Pastorets de 

Calaf Infantils, una 
versió adaptada del 

clàssic de Folch i Torres 
i amb la representació a 
càrrec de més de 50 in-
fants i la direcció d’Eloi 

Fonoll
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Agència de Residus de 
Catalunya ha concedit 
a l’Ajuntament de Vila-

nova del Camí dues subven-
cions per a millorar la reco-
llida selectiva i avançar en la 
prevenció i reutilització de 
residus. Les ajudes, valora-
des en 26.000 €, correspo-
nen a dues línies d’actuació 
diferents. 
L’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, liderada pel regidor 
Juan Manuel Cividanes, va 

sol·licitar a l’Agència de Resi-
dus una subvenció per a un 
projecte de foment de la re-
collida selectiva de la fracció 
orgànica. “Una sol·licitud, ex-
plica Juan Manuel Cividanes, 
que ha estat acceptada i que 
suposarà una ajuda de 10.000 
€ que s’invertiran en l’elabo-
ració d’una diagnosi  que per-
metrà conèixer l’estat actual 
de la recollida selectiva”. Així 
mateix, diu el regidor, “les da-
des obtingudes a la diagnosi 
serviran per definir un pla 
d’actuació per millorar la re-
collida selectiva de la fracció 

Vilanova rebrà 26.000€ de l’Agència de 
Residus per millorar la recollida selectiva

orgànica al municipi”.
Així mateix, l’Agència de 
Residus de Catalunya ha 
concedit una subvenció a 
l’ajuntament vilanoví de prop 
de 16.000 € per a la redacció 
del Pla Local de Prevenció de 
Residus. Amb aquesta ajuda, 
afirma el regidor de Medi 
Ambient, Juan Manuel Civi-
danes, “es podrà dur a terme 
una diagnosi de l’estat actual 
i podrem planificar i definir 
unes línies estratègiques a se-
guir amb l’objectiu de millo-
rar en la prevenció i reutilit-
zació de residus”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un dels personatges 
més especials del Na-
dal és sens dubte el 

tió. Aquests dies han comen-
çat a baixar de les muntanyes 
i a arribar a les llars de molts 
infants que l’esperaven emoci-
onats i que no fan més que ati-
par-los a l’espera d’una bona 
recompensa. La Colla Excur-
sionista de Vilanova del Camí 
ens torna a convidar aquest 
pròxim diumenge, a una sor-
tida extraordinària, sobretot 
per als infants, perquè ens 
permet anar a trobar un parell 
de tions que cada any, baixen 
a fer les delícies de grans i 
petits. El pessebrista vilanoví 
Pere Bartolí ha tornat a crear 
el pessebre artístic que la Co-
lla pujarà també al turó de la 
Guàrdia. 
Cada any, a banda de la part 
més artesanal, Bartolí intenta 
afegir a aquesta obra popular 
algun contingut, o bé reivin-
dicatiu o bé sobre la tradició o 
la història vilanovina. Aquest 
any, les parets i teulada del 
pessebre estan fetes amb car-
rets de fil de cosir que ens re-
meten a la història domèstica 
de moltes famílies que van 
treballar en el tèxtil, un temps 
en què moltes dones cosien a 
casa i amb esforç estalviaven 
per poder comprar-se un ha-
bitatge. 
Segons afirma Bartolí “fer 
un pessebre és molt senzill i 
només cal posar les figures 
principals”, però aquest pes-
sebrista intenta, any rere any, 
sorprendre la colla vilanovina 
amb una creació que ha de te-
nir unes mides determinades, 

una mena de diorama que ha 
de cabre en la caixa que tenen 
al turó de la guàrdia.
Tothom qui vulgui participar 
de la matinal de diumenge, 
completament gratuïta, està 
convocat a les 9 del matí, a 
l’església de Sant Hilari on es 
farà la benedicció del pessebre 
abans d’iniciar l’excursió. És 
molt important que els parti-
cipants facilitin en un paper el 
seu nom i cognoms i número 
de DNI. Si ho porten escrit 
des de casa, avançaran feina 
a l’organització. Pel que fa a la 
caminada fins al turó, és una 
passejada molt tranquil·la i 
que es fa en una hora. Els pe-
tits podran fer torns per aju-
dar a portar el pessebre al llarg 
del recorregut. 
Un cop col·locat al seu lloc i 
ja de baixada del turó, el grup 
compartirà un esmorzar a 
base de pa torrat i xocolata i 
farà la tradicional cagada dels 
tions. 
La sortida, com subratlla Bar-
tolí, permet cada any acostar 
als participants a l’entorn vila-
noví amb una activitat saluda-
ble i lúdica que també permet 
conèixer als membres d’una 
entitat veterana com és la Co-
lla Excursionista de Vilanova 
del Camí.

El pessebre i el tió 
compartiran excursió amb 
la Colla, aquest diumenge 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Agrupació Cultural i 
Recreativa de Vilano-
va del Camí està molt 

enfeinada aquests dies amb 
els preparatius de la fes-
ta de Reis. La primera gran 
cita serà el dia 28 de desem-
bre amb l’arribada del Patge 
Makalí, a la qual li seguiran 
el dia 1 de gener amb l’entre-
ga de les cartes, per culmi-
nar el dia 5 amb la cavalcada 
de Reis i el repartiment de 
regals als infants vilanovins. 
Aquests dies, des de l’agru-
pació estan acabant d’ins-
criure a les persones que 
vulguin formar part de la co-
mitiva de patges. Els requi-
sits que han de complir són 
bàsics: tenir més de 15 anys 
i sobretot ganes de despertar 
la il·lusió dels infants.
Tenir un bon gruix de patges 

és imprescindible per aten-
dre la quitxalla en els dies 
que marquen el calendari de 
la festa de Reis. Des de l’enti-
tat donen molta importància 
al repartiment de regals a les 
llars. És un moment que des 
de fa uns anys cuiden cada 
vegada més.  
Tot i que la festa és sobre-
tot de la quitxalla, Manuel 
Ocaña, president de l’entitat 
també té clar que és una de 
les celebracions més desta-
cades de l’any. És per això 
que insistia a demanar la 
col·laboració de tothom qui 
vulgui participar. Els mem-
bres de l’agrupació es troben 
cada dimecres de 9 a 10 de la 
nit, al Rovy Espai Cultural, 
on tenen la seva seu. És allà 
on es fan les inscripcions per 
fer de patge.
Cada any hi ha també una 
sèrie de despeses que s’han 

d’assumir, “per això es cobra, 
per exemple, l’euro el dia de 
l’entrega de la carta als Reis 
(que ens permet omplir una 
bossa amb detalls pels in-
fants), una quantitat que es 
ve a sumar a les aportacions 
que fa anualment l’Ajunta-
ment vilanoví i també l’aju-
da econòmica que fan els 
comerciants vilanovins”, ex-
plica Ocaña. 
Pel que fa a la recollida dels 
paquets es farà els dies 2, 3 i 
4 de gener, a Can Papasseit, 
de 8 a 10 del vespre. La reco-
manació que fan des de l’or-
ganització és portar els pa-
quets ben lligats per poder 
ser més àgils. Els preus són 
de 5 € (petits), 7 € (mitjans) i 
10 € (grans i bicicletes).
La festa de Reis 2018 arriba 
enguany amb alguna sor-
presa que encara no es pot 
desvetllar.

L’Agrupació Cultural i Recreativa fa una 
crida per fer més gran la festa de Reis

2x1
Si ets  subscriptor o lector de LA VEU de 
L’Anoia gaudiràs d’aquesta promoció. 
Presenta el carnet de subscriptor o aquesta 
butlleta retallada. IMPORTANT:cal recollir les 
entrades els dies de la representació 1h 
abans de la funció. Promoció vàlida per a 
cada subscriptor. Oferta no acumulable.
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ÒDENA / LA VEU 

Com és tradicional per 
aquestes dates, l’Ajun-
tament d’Òdena enge-

ga la campanya de recollida 
de joguines. Per una banda, 
en col·laboració amb la Creu 
Roja Anoia, es recullen jo-
guines noves i per altra ban-
da, i com a iniciativa pròpia 
de l’ajuntament, es recullen 
joguines de segona mà per al 
Ludoespai.
Tant les joguines noves com 
les de segona mà es poden 
portar fins al 15 de desembre a 
l’Ajuntament i al Centre Cívic 
del Pla d’Òdena.

La campanya de les joguines 
noves de la Creu Roja té la 
finalitat que cap nen de la co-
marca es quedi sense joguines 
la Nit de Reis, cobrint així les 
necessitats de les famílies que 
estan passant dificultats eco-
nòmiques i no poden assu-
mir l’adquisició de regals pels 
seus fills. Els criteris d’accés a 
la campanya es marquen des 
dels equips de Serveis Soci-
als de cada municipi. Des de 
Creu Roja, un any més, es fa 
una crida per les donacions 
de joguines per infants de 0 a 
12 anys, esperant una resposta 
social de solidaritat en aques-
tes Festes de Nadal. Cal que si-

Òdena recull joguines noves 
i de segona mà

ÒDENA / LA VEU 

El passat dilluns 4, el 
Centre Cívic del Pla 
d’Òdena s’omplia de 

joves per a participar en el 
taller “Som científics” per a 
nens i nenes de 9 a 12 anys. 
L’activitat anava a càrrec de la 
científica Lorena Fernández 
Arévalo i va atreure l’atenció 
de més d’una vintena de joves 
que van poder experimentar i 
aprendre tot passant-ho d’allò 
més bé. És màgia?! És cièn-
cia?! És veritat tot allò que 
ens diuen?! Tot participant 
en la realització d’experi-
ments d’allò més curiosos, 
van aprendre a pensar com 
ho fan els científics.
A través de l’experimentació i 
el joc es desenvolupa el mè-

tode científic de pensament, 
fomentant en els infants la 
capacitat d’observació de la 
realitat, la formulació de pre-
guntes, la reflexió i la produc-
ció pròpia de coneixement 
com a forma d’aprenentatge.

guin joguines noves, educati-
ves, no bèl·liques i no sexistes.
Pel que fa a la campanya de 
recollida de joguines de sego-
na mà té l’objectiu de donar-li 
una segona vida a les joguines 
abans de llençar-les, contri-
buint en la cura pel medi a la 
mateixa vegada que es trans-
meten valors solidaris i ecolò-
gics als fills/es. Tot el material 
que es recull es destina al Lud-
oespai del Centre Cívic del 
Pla d’Òdena, un espai on les 
famílies poden anar amb els 
seus fills/es a jugar i compartir 
amb altres infants i famílies a 
les tardes.

El Centre Cívic del Pla d’Òdena 
s’omple de joves en un taller científic

La jornada estava organitza-
da per l’Ajuntament d’Òdena i 
subvencionada per la Diputa-
ció de Barcelona a través del 
programa “projectes i activi-
tats de suport a l’adquisició 
de competències clau”.

ANOIA / LA VEU 

Amb la voluntat de do-
nar a conèixer els 
vins que en peti-

tes produccions actualment 
s’està elaborant a la Conca 

d’Òdena, l’Associació de Pe-
tits Viticultors organitza una 

Festa del Vi Novell a la ciu-
tat d’Igualada. La iniciativa 
presentarà els vins de deu 
microcellers de l’associació i 
vol promocionar el vi novell 
dels petits viticultors de la 
Conca, donant a conèixer 
la temporalitat del seu 
consum i un vi nou, que 
mostra ja, les primeres 

notes de com seran els 
vins de l’anyada.

Al llarg de la festa, que 
tindrà lloc al local social 

Barri de Xauxa a la pla-
ça Catarineu, divendres 
15 de desembre a partir de 
les 7 h de la tarda, els mi-
croproductors participants 

Primera Festa del vi 
novell de la Conca 
d’Òdena 2017

oferiran la degustació de 14 
vins novells de varietats 

autòctones locals i tam-
bé es podran degustar 

tapes elaborades per 
gent del barri de 

Xauxa.
L’Associació de Pe-

tits Viticultors de la 
conca d’Òdena tre-
balla per promoure 
la col·laboració entre 
els petits viticultors 
que hi ha a l’àrea geogrà-
fica de la Conca d’Òdena. 
En l’elaboració d’un cens de 
les vinyes de la Conca, donant 
a conèixer la seva antiguitat, les 

varietats que les componen i es-
tudiant les varietats autòctones 

de la zona, com poden ser el 
sumoll, el panser, la marto-

rella, el macabeu i d’altres, 
per tal de potenciar-les, 

donant personalitat prò-
pia a la Conca d’Òdena.

Arriben amb força els nous models híbrids!

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •

Pay per 
drive per

230€ 
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Manteniment i Reparació

T. 93 805 20 96  M. 689 18 42 87
C/ Av. Madrid, 32    Òdena   totcamioodena@gmail.com
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui comença 
a celebrar durant 
aquest dies les pri-

meres activitats nadalenques. 
Des de dilluns i fins divendres 
d’aquesta setmana es fa una 
activitat solidària a la Bibli-
oteca Mont-Àgora. Es tracta 
d’una venda de llibres solida-
ris, de segona mà, al preu d’1 
i 2 euros. L’objectiu és recaptar 
fons per a la 26a edició de la 
Marató de TV3, que es farà el 
dia 17 de desembre i que es 
dedicarà a les malalties infec-
cioses. 
També dilluns va començar 
l’exposició de “pintures a l’oli” 
de Teresa Lampreave, la qual 
es pot veure a l’espai de crea-
tivitat dels lectors ubicat a la 
Biblioteca Mont-Àgora.
Aquest proper dissabte con-
tinuarà el gruix d’activitats. 
D’entrada, entre les 11 i les 
13 hores tindrà lloc l’arribada 
de “El pare Noel, a Montbui”. 
Portarà sorpreses i diversió 
per als més menuts, pel Bou-
levard. 
També dissabte, però a les 
12 del matí, la Biblioteca 
Mont-Àgora acollirà el taller 
artístic “Dibuixem amb con-
feti”. Es tracta d’una activitat 
que es durà a terme en el marc 
del nou programa BiblioLab, 
i amb la qual es donarà un ús 
lúdic al confeti. Els assistents 
prepararan dibuixos a partir 
d’aquest material. L’activitat 
anirà a càrrec d’EART, i va 
adreçada a famílies amb in-
fants d’entre 1 i 5 anys.

També dissabte, però entre dos 
quarts de sis i dos quarts de set 
de la tarda es durà a terme una 
nova edició del “Pessebre Vi-
vent” a l’escola Montbou del 
Nucli Antic. Els alumnes de 
l’escola representaran el “Pes-
sebre Vivent” amb el suport de 
l’AMPA, l’escola i les famílies. 
L’activitat es farà al mateix pati 
de l’escola.
Diumenge continuarà la pre-
sència del Pare Noel a Mont-
bui, en aquest cas, a l’Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora, on hi serà pre-
sent per acompanyar a la mai-
nada entre dos quarts de sis i 
dos quarts de vuit del vespre.

Els 25ns Jocs Nadalencs, en-
guany en dos dies
Els tradicionals Jocs Na-
dalencs que s’organitzen als 
equipaments esportius mont-
buiencs coindicint amb les 
dates nadalenques, enguany 
es duran a terme en dos dies. 
Aquest dissabte entre les nou 
del matí i dos quarts de dues 
de la tarda es celebraran com-
peticions d’hoquei i patinatge 
artístic al pavelló de Can Pas-
sanals, a càrrec de l’Hoquei 
Club Montbui. També dissab-
te, però a les pistes de tennis 
municipals, es durà a terme 
una competició/exhibició, 
amb l’organització del Club 
Tennis Montbui i l’empresa 
Top Tennis. L’activitat es farà 
entre les 9 i les 10 del matí.
L’endemà diumenge l’epicen-
tre de l’activitat serà el pavelló 
Mont-aQua. Entre les 9 del 

matí i dos quarts de tres de la 
tarda es disputaran diferents 
competicions de mini-hand-
bol, futbol sala i una exhibició 
de gimnàstica rítmica.

Les activitats continuaran 
durant la setmana que ve
A partir de dilluns continu-
aran les activitats de l’agenda 
nadalenca a Montbui amb di-
ferents activitats de “Tió” per 
als més menuts, tant a l’escola 
Garcia Lorca com al Centre 
Obert del municipi. D’altra 
banda, l’entitat “Artesanas de 
Corazón” farà cagar el “Tió” 
per als avis i àvies del Centre 
de Dia el proper dilluns a la 
tarda, al mateix equipament. 
+També el proper dilluns, a 
partir de les set de la tarda, es 
durà a terme a Mont-Àgora 
un Concert Nadalenc a càrrec 
dels “Violins” (actuació extra-
escolar).
El dimarts dia 19 l’entitat “Ar-
tesanas de Corazón” farà ca-
gar el “Tió” per als alumnes de 
l’escola Garcia Lorca, al Centre 
Cívic i Cultural La Vinícola, a 
partir de les 10 del matí.
També dimarts, però a partir 
de les dues de la tarda, l’emis-
sora Montbui Ràdio emetrà la 
primera part del tradicional 
programa “El Patge a la Rà-
dio”, on el Patge Hammend 
s’adreçarà directament a algun 
dels infants del municipi. 
També dimarts, en horari lec-
tiu, els patges reials visitaran 
l’Escola Antoni Gaudí, mentre 
que al Centre Obert es durà 
terme una activitat de “Tió” 
per a la mainada.

Primeres activitats de l’agenda 
nadalenca a Montbui 

MONTBUI / LA VEU 

L’ajuntament de Montbui ha 
contractat en pràctiques a 
quatre joves beneficiaris del 
Programa de Garantia Juve-
nil de la Generalitat de Cata-
lunya. Els joves, que s’han in-
corporat a la feina coincidint 
amb l’inici del mes de desem-
bre, realitzen tasques de re-
forç a diferents departaments 
municipals.

La durada d’aquestes pràcti-
ques laborals serà de 6 mesos 
a jornada complerta. Durant 
aquests mesos, els joves hau-
ran de realitzar tasques d’ 
acord amb els estudis realit-
zats prèviament. Amb aquest 
programa es vol donar l’opor-
tunitat a aquests joves de po-
der entrar al mercat laboral 
realitzant tasques pròpies dels 
seus estudis i, d’aquesta ma-
nera, aconseguir una millora 
de l’ocupabilitat amb l’ad-
quisició de les aptituds i les 
competències derivades de la 
pràctica laboral, fent possible 
que la incorporació al mercat 
laboral sigui de forma esta-
ble i duradora en el temps. 
Aquestes contractacions en 
pràctiques són una iniciativa 
del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal i el 
Fons Social Europeu – Inicia-
tiva d’Ocupació Juvenil.
D’altra banda, durant els pro-
pers dies s’espera que s’incor-
porin quatre persones més 
en sengles plans d’ocupació, 
en aquest cas, dintre del pro-
grama “Treball i Formació”. 
Aquests plans aniran desti-
nats a potenciar la Brigada 
Municipal. Tres d’aquestes 
contractacions seran per un 
período de sis mesos i una 
per un període d’un any. L’ob-
jectiu és reforçar les tasques 
de neteja viària, just en el 
moment d’implantació de la 
nova màquina, adquirida re-
centment per l’Ajuntament.

Nous plans 
ocupacionals i 
contractacions en 
pràctiques, per 
reforçar els serveis 
municipals

I el dimecres 20 de desembre, 
en horari lectiu, els patges re-
ials visitaran als infants d’Edu-
cació Infantil i Cicle Inicial de 
l’escola Garcia Lorca. També 
dimecres, però a partir de les 
10 del matí, l’entitat “Artesa-
nas de Corazón” farà cagar el 
tió per als infants de les Llars 
d’Infants. Precisament durant 
l’horari matinal de les llars 
d’infants, es durà a terme el 
Concert Nadalenc de la Coral 
de l’Institut Montbui. I tam-
bé dimecres, a partir de les 2 
de la tarda, s’oferirà la segona 
part del programa del “Patge a 
la Ràdio”, on l’emissari de Ses 
Majestats els Reis de l’Orient 
s’adreçarà als infants mont-
buiencs.
Cal destacar que el dijous 21 
no es durà a terme cap acti-
vitat de l’agenda nadalenca, 
en celebrar-se les eleccions al 
Parlament de Catalunya.

MONTBUI / LA VEU 

Una seixantena d’alumnes 
montbuiencs van visitar 
dilluns passat l’Ajuntament 
montbuienc, on van ser 
rebuts per les autoritats 
locals, encapçalades per 
l’alcalde Teo Romero i els 
regidors Elisabet Tamargo, 
Josep Lluís González i Josep 
Lechuga. 
L’objectiu de la visita era 
aprofundir en el coneixe-
ment de la institució muni-
cipal per part dels alumnes 
montbuiencs, Durant la tro-
bada els joves van preguntar 

a l’alcalde i als regidors dife-
rents qüestions de l’organitza-

Una seixantena d’alumnes de 3r d’ESO de l’Institut 
Montbui visiten l’Ajuntament 

ció de la institució municipal.
Va finalitzar l’activitat amb 

una fotografia col·lectiva al 
vestíbul de l’Ajuntament. 

Amb aquest programa 
es vol donar l’oportu-

nitat a aquests joves de 
poder entrar al mercat 

laboral
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“Prescripció i Despres-
cripció en  Les Malalti-
es Infeccioses”, a la Po-

bla de Claramunt 
El tema d’enguany de la ma-
rató de TV3 és dedicat a les 
malalties infeccioses, per ser 
un problema important en 
salut pública. Dins del grup 
de malalties conegudes s’ in-
clouen  la pneumònia, la grip, 
la gastroenteritis o les infecci-
ons urinàries.
Per fer front a les infeccions, 
comptem amb el propi siste-
ma immunitari del cos humà, 
les vacunes, els antibiòtics, 
així com mesures de suport 
quan es tracta de problemes 
vírics.  
Actualment hi ha antibiòtics 
per combatre gairebé tots els 
tipus de bacteris, però els mi-
croorganismes també lluiten 
per defensar-se i van mutant 
per intentar sobreviure. Amb 
el temps, alguns bacteris han 
desenvolupat resistències i 
costa trobar altres antibiòtics 
que els eliminin. L ‘ús genera-
litzat, i de vegades no indicat, 
fa que des de l’ atenció primà-
ria es plantegi i apropi aquest 
problema de salut pública a 
la població,  de manera que 
s’ inclou en el concepte de “ 
Desprescripció “  o prevenció 
quaternària que afecta tant a 
l’ ús de proves diagnòstiques 
indiscriminades com els trac-
taments que poden compor-
tar certs riscos. 
Per parlar tant de les malal-
ties infeccioses com del seu 
abordatge amb l’ús correcte 
de proves i dels medicaments 

a nivell de  la població, el Dr 
David Zumel, metge de fa-
mília de la Pobla, de l’Equip 
d’Atenció Primària Anoia 
Rural, farà una xerrada avui 
divendres, a les 19:30 hores,  
al teatre Jardí de la Pobla de 
Claramunt.

“La Meva Salut  i  Drets i 
deures dels usuaris” a Sant 
Martí de Tous  
Tal com es va fer el passat 
30 de novembre a Òdena, el 
proper dilluns 18 de desem-
bre, a Sant Martí de Tous, a 
les 19:30 hores, a  Cal Frarés,  
es farà una nova xerrada per 
explicar el funcionament de 
l’aplicació de  La Meva Salut, 
espai de consulta informàtica 
on la ciutadania pot disposar 
de la recepta electrònica, de-
manar hora de visita o rea-
litzar consultes i preguntes a 
l’equip d’atenció primària. Tot 
des de casa i sense esperar, 
permetent  gestionar tràmits 
de forma segura i confidenci-
al i facilitar-ne l’accés.
Tanmateix, es parlarà dels 
drets i deures de la ciutada-
nia en relació amb la salut i l’ 
atenció sanitària. 
La xerrada serà a càrrec d’ 
Arnau Fuentes responsable 
de la Unitat d’Atenció al Ciu-
tadà de l’Equip d’Atenció Pri-
mària Anoia Rural. 
Es recomana als assistents a la 
xerrada  que portin la targeta 
sanitària, el DNI i un telèfon 
mòbil en el que es pugui con-
sultar el correu electrònic.
La xerrada es farà a Cal Fra-
rés, Sant Martí de Tous (sala 
polivalent, entrada per la pla-
ça Manel Girona).

Xerrades informatives 
a l’Equip d’Atenció 
Primària Anoia Rural

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Els actes nadalencs a Caste-
llolí comencen aquest cap de 
setmana.
Demà dissabte tindrà lloc la  
6a edició de la Fira Playmobil, 
serà a la Brillante, dissabte de 
10 del matí a 2 del migdia i de 
4 de la tarda a 8 del vespre i 
diumenge de 10 del matí a 2 

del migdia.
Per diumenge hi ha prevista 
una audició de piano a l’esglé-
sia de Sant Vicenç a les 12 del 
migdia. Serà en el concert de 
Nadal dels alumnes de l’escola 
Alba Massana.
I diumenge a la tarda, a la Bri-
llante, tindrà lloc un Bingo 
solidari per la Marató de TV3. 
Serà a 2/4 de 6 de la tarda.

Fira Playmobil 
i primers actes nadalencs 
a Castellolí

ÒDENA / LA VEU 

L’Espai Jove d’Òdena ha 
aconseguit un dina-
mitzador juvenil gràci-

es a una subvenció del Servei 
d’Ocupació Català que ha 
permès contractar a una jove 
per una durada de sis mesos 
a jornada completa. 
Així, els joves del nucli 
d’Òdena tindran una per-
sona de referència que els 
acompanyarà i dinamitzarà 
l’espai juvenil situat a la car-
retera de Manresa, núm. 103 
d’Òdena.
L’Espai Jove ofereix un espai 
de lleure als joves del muni-
cipi. Aquest espai esdevé un 

context de participació per 
conviure i compartir amb 
les altres joves i també esde-
vé una peça fonamental per 
a mantenir un diàleg ferm 
amb els joves. Aquest espai 
ofereix als joves diversos re-
cursos com ara bé, una aula 
d’ordinadors on tots els usu-
aris poden disposar d’accés a 
internet per a torns així com 
jocs de taula i una televisió. 
A banda d’aquestes activitats 
fixes, se’n programar d’altres 
en funció de les demandes 
dels usuaris. Al mateix temps 
l’Espai Jove dóna un servei 
d’informació i assessorament 
en tots aquells temes que si-
guin d’especial interès pels 

joves, on poden estar infor-
mats de tot allò que els afec-
ta directament, com estudis, 
treball, vida social, lleure i 
cultura, esports, turisme...
Per part del SOC, l’objectiu 
de la convocatòria de treball 
és incentivar la contractació 
laboral en pràctiques de jo-
ves amb formació, beneficia-
ris del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya, per tal 
de millorar la seva ocupabi-
litat amb l’adquisició de les 
aptituds i les competències 
derivades de la pràctica labo-
ral, de manera que sigui pos-
sible la seva incorporació al 
mercat laboral de forma es-
table i duradora en el temps.

Òdena aconsegueix un nou dinamitzador 
juvenil a través d’una subvenció del SOC

25€
45€

40€

770€
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt ha pre-
sentat la prova pilot de 

pressupostos participatius, 
que destinarà fins a 30.000 
euros dels comptes munici-
pals a projectes d’inversions 
proposats i votats de mane-
ra vinculant pels torredans. 
L’objectiu de la proposta és 
fomentar la participació, aug-
mentar la transparència de la 
informació econòmica públi-
ca, donar a conèixer els cos-
tos i l’assignació de recursos 
públics, l’apoderament del 
ciutadà, el foment del debat 
col·lectiu i l’associacionisme, 
la conscienciació de poble i 
de l’existència d’objectius co-
muns, i el control i fiscalitza-
ció de les decisions polítiques 
públiques.
Un equip de treball munici-
pal creat per l’Ajuntament, 
que comptarà amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
oferirà el suport i assessora-
ment tècnic necessaris per a la 
valoració dels projectes. Serà 

una comissió de seguiment 
formada per veïns i veïnes del 
municipi qui s’encarregarà de 
vetllar perquè el procés tingui 
el màxim de garanties legals 
i de representativitat. Aquest 
grup validarà les diferents 
fases del procés participatiu, 
col·laborarà activament a la 
presentació i promoció del 
projecte, aprovarà les propos-
tes de projectes que es tras-
lladaran a votació, i farà un 
seguiment de l’execució dels 
projectes seleccionats per la 
ciutadania.
Així, les fases del procés de 
pressupostos participatius 
han començat amb la presen-
tació del procés participatiu 
el 2 de desembre al Local so-
cial, seguirà amb la recollida 
de propostes, la validació tèc-
nica de les mateixes i la seva 
votació. Al juny es donaran a 
conèixer els resultats de la vo-
tació i els projectes guanya-
dors i s’iniciaran les gestions 
per tal d’executar-los. Final-
ment, els projectes s’executa-
ran durant els mesos de juliol 
a desembre de 2018.

La Torre de Claramunt 
destina 30.000 euros als 
pressupostos participatius LA TORRE DE C. / LA VEU 

La Torre de Claramunt 
celebrarà una jornada 
de Marató solidària 

per recollir fons per a la Ma-
rató de TV3 d’aquest any. Les 
activitats tindran lloc dissab-
te 16 de desembre.
A Pinedes de l’Armengol s’ha 
programat cinema infantil a 
les 18 h. Tot seguit hi haurà 
un sopar, la màgia de George 
i el bingo solidari. A partir de 
les 22 h començarà la música 
i el ball amb Paradise, segui-

da de la disco mòbil a partir 
de 2/4 d’1 de la matinada.
El mateix dia 16 de desem-
bre, el centre social de la 
Torre de Claramunt, acollirà 
una classe magistral de pin-
tura de Josep Suñé seguida 
del sorteig dels quadres. De 
10 a 14 h, els joves de la Tor-
re organitzaran a les pistes 
de pàdel de Torresport el 
Torneig de pàdel. A les 18 de 
la tarda al centre social, acti-
vitats per a petits i grans. A 
les 18 h, d’una banda hi hau-
rà el bingo per a majors de 

Jornada solidària a la Torre per 
recollir fons per a La Marató de TV3

18 anys. I de l’altra, un taller 
infantil de creació de titelles 
inspirades en la sèrie ‘Érase 
una vez el cuerpo humano’, 
en què les talleristes expli-
caran als infants d’on venen 
les infeccions i com poden 
curar-se.
Els diners recollits a la Ma-
rató solidària de la Torre de 
Claramunt se sumaran als 
d’altres activitats realitzades 
a tot Catalunya que aniran 
a parar a La Marató de TV3, 
aquest any dedicada a les 
malalties infeccioses.

PIERA / LA VEU 

El 2017 ha estat un any 
ple d’activitats per al 
foment de la lectura i la 

cultura a la biblioteca de Pie-
ra, que ha inclòs un important 
ventall de propostes per a totes 
les edats i de tota la tipologia, 
des de conferències a hores 
del conte, espectacles, clubs 
de lectura, exposicions, cicles, 
sortides culturals, tallers i cur-
sos de formació en TIC.
El treball dut a terme i la res-
posat assolida posa de mani-
fest la rellevància que aquest 
equipament pierenc pren en 
l’engranatge cultural per a l’as-
soliment de noves fites que ga-
ranteixen l’accés a la cultura i 
a la formació continuada i es 
consolida un any més com un 
espai per al desenvolupament, 
la creativitat, l’aprenentate, 
l’estudi, el coneixement i com 

a punt de trobada d’interessos 
compartits.
En aquest marc, els passats di-
lluns 11 i dimecres 13 de de-
sembre, els alumnes de 5è i 6è 
de les escoles Creixà, Herois 
del Bruc i Apiària van partici-
par en un acte conjunt de clo-
enda del programa de foment 
de la lectura als centres esco-
lars Prem el Play. Així, dilluns, 
els alumnes de 6è després de 
llegir-se Quan Hitler va robar 
el conill rosa van compartir ex-
periències entorn els refugiats 
amb l’Alba Grifell membre del 

Amb un espectacle infantil la 
biblioteca de Piera tanca la 
programació d’activitats d’aquest 2017

col·lectiu Casa nostra casa vos-
tra. Per la seva banda, els alum-
nes de 5è van poder parlar amb 
l’Elisenda Roca autora del títol 
Misteri a Moltmort, que prèvi-
ament també s’havien llegit. 
I per acabar l’any, dos actuaci-
ons destacades. Demà dissab-
te 16 de desembre a les 20h 
els membres del club “Llegir 
el teatre” assistiran a la fun-
ció El perro del Hortelano al 
TNC. Helena Pimenta dirigeix 
aquesta comèdia de Lope de 
Vega sobre el desig i la llibertat 
en una posada en escena enèr-
gica i brillant.
I el dilluns 18 de desembre a les 
18h la Cia. Patawa és l’encarre-
gada de conduir l’espectacle 
infantil per a tots els públics 
“Truita d’estels”. Un espectacle 
amb titelles de taula, titelles 
grans i música clàssica de viola 
en directe.

2X1
per a les sessions dels dies:

17 - 23 i 26 de desembre 2017
7 de gener 2018

10% dte a tots els subscriptors 
de LA VEU.

(ensenyant el carnet + DNI)
Promoció no acumuable

retalla i entrega el val

SESSIÓ REDUÏDA
2 hores

17 i 24 de desembre
7 i 14 de gener

3/4 de 12 del migdia

SESSIÓ COMPLETA
3 hores

23 i 26 de desembre
2/4 de 6 de la tarda

VENDA ANTICIPADA:
Agència de viatges Over Fer Frans

App dels Pastorets
www.elspastorets.com

Tel. 93 803 75 56 - 639 355 721
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PIERA / LA VEU 

Dissabte dia 9 de de-
sembre es va celebrar 
la 19a edició de la 

Marató de Piera TV, una ini-
ciativa solidària que va acon-
seguir recollir 2.500 quilos 
d’aliments i altres productes 
bàsics. Durant tota la jornada 
van passar per l’Espai d’En-
titats centenars de pierencs i 
pierenques així com veïns de 
poblacions properes que van 
fer les seves aportacions. El 
material recollit es farà arribar 
al Banc dels aliments i servirà 
per atendre les famílies més 
desfavorides de la vila.
Moltes van ser les entitats que 
van participar en la jornada. 
No van faltar l’actuació de la 
Coral Xicoira, els poemes de 
Josepa Ribera i Gener Bar-
jola o el Correfoc de la Colla 
Infantil dels Diables de Pie-
ra. Els Falcons i la I Colla de 

Castellers els Vailets de Gelida 
també van col·laborar en La 
Marató, que va comptar tam-
bé amb una exhibició de Muay 
Thai, una altra de màgia, amb 
el Mag Ferran, i actuacions de 
gospel i de ball. Ot Ribas va 
ser l’encarregat de tancar la 
jornada amb la cançó Dona’m 

La Marató de Piera TV recull 2.500 
quilos d’aliments

la mà, el tema oficial d’aquesta 
edició.
Des de l’organització volen 
agrair la col·laboració de la 
ciutadania i també d’entitats, 
empreses, comerços, volunta-
ris i particulars que amb el seu 
granet de sorra van fer possible 
l’èxit de la Marató de Piera TV.

PIERA / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
es va posar el punt i 
final a la 41a edició 

del Concurs de Teatre Ama-
teur Vila de Piera. Des que 
es va posar en marxa, al mes 
d’octubre, el certamen ha 
ofert a la ciutadania una de-
sena d’obres de teatre, algunes 
a càrrec de companyies noves 
que han mantingut el gran 
nivell que sempre s’ha vist 
en el concurs. La darrera re-
presentació va ser El principi 
d’Arquímedes, que va anar 
a càrrec del grup de teatre 
l’ACR de Fals i que va servir 
per tancar la temporada.

Al llarg d’aquests dos mesos 
han passat pel Teatre Foment 
de Piera companyies de Sant 
Gregori, Sabadell, Molins de 
Rei, Santa Coloma de Que-
ralt, Sant Andreu de la Bar-
ca, Lleida i Barcelona, entre 
d’altres. Des de l’organització 
han fet una bona valoració 
del certamen, tant pel que fa 
a la qualitat de les obres, com 
pel nombre d’assistents amb 
una mitjana de 70 persones 
per funció.
El veredicte del jurat es dona-
rà a conèixer en el transcurs 
d’un sopar d’amistat, obert a 
tothom, que es farà al Restau-
rant la Cantina el proper dis-
sabte 20 de gener. 

Cloenda del Concurs de 
Teatre Amateur

PIERA / LA VEU 

La cantant de Piera, 
Abril Montmany, pre-
para un concert de pre-

sentació del seu nou disc a la 
sala Bikini de Barcelona per 
al pròxim 28 de desembre a 
les 21 hores. 
Qui va ser guanyadora del 
programa Tu cara me suena 
mini d’Antena 3 publicarà el 
seu CD el 5 de gener del 2018, 
però la presentació tindrà lloc 
en aquesta prestigiosa sala 
barcelonina uns dies abans 
d’acabar aquest any. L’actu-
ació està oberta al públic fa-
miliar i les entrades es poden 
comprar a través del portal 
Ticketea. Si hi voleu assistir 
amb menors de 16 anys cal 
emplenar el document dispo-
nible a www.viladepiera.cat  
per accedir al local.
L’Ajuntament de Piera col·la-

bora en aquesta presentació 
a través d’entrades limitades 
que es vendran amb un des-
compte del 50% als veïns del 
municipi del 15 al 20 de de-
sembre o fins a exhaurir-ne 
les unitats reservades.
Els punts de venda són:
Casal per a Joves i Grans de 
Piera (5 €)
Bar del Casal Català dels 
Hostalets de Pierola (5 €)
Ticketea (1 0€ amb Cd x 2 en-
trades i Meet and Great 30 €)
Taquilla el mateix dia (15 €)

La cantant pierenca Abril presenta 
disc a Barcelona

L’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola, con-
juntament amb la Co-

missió de Nadal i Reis i les 
entitats i associacions del mu-
nicipi han organitzat un seguit 
d’actes i esdeveniments per a 
totes les edats que, sense dub-
te, il·luminaran aquests dies.
A continuació us detallem el 
resum dels actes previstos que 
comencen aviat!
Divendres, 15 de desembre:
• 18.00h. Contes de Nadal. Bi-
blio@ccés
• 19.00h. Xerrada sobre malal-
ties infeccioses. Auditori de 
Cal Figueres
Dissabte, 16 de desembre:
• 18.00h. Cinema familiar en 
català. “Gru 3, el meu dolen 
preferit”. Auditori de Cal Fi-
gueres
• 18.00h. Cantada de Nadales. 
Casal Montserrat de Can Fo-

salba.
• 22.00h. Cinema juvenil: “Ro-
gue One, una historia d’Star 
Wars”. Auditori de Cal Figue-
res.
Diumenge, 17 de desembre:
• 12.00h a 13.30h. “Patina per 
La Marató de Tv3”. Pista po-
liesportiva.
• 18.00h. Concert de Nadal 
amb l’Orquestra “Terres de 
Marca”.
En la propera edició informa-
rem de la resta d’actes.

Primers actes de Nadal 
als Hostalets

CLUB HANDBOL IGUALADA INFORMA:
S’ha perdut un talonari loteria Nacional de Nadal.

25 participacions del núm: 
76695 des de 976 al 1000. 

Per la qual cosa queda anul.lat.

VENDA
Meitat  indivisa
(50% de la propietat)

Finca urbana de 460m2.

(220.000Euros)

c/ Vilanova, 21 . Copons
Raó: Jordi 666 334 802

 No interessen: 
 “Trueques” ni “cambalaches”
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LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de la Lla-
cuna va celebrar aquest 
passat dissabte una re-

unió informativa amb els ve-
ïns del municipi per informar 
i explicar de les darreres ac-
tuacions de govern i projectes 
més immediats.
L’equip de govern de l’Ajunta-
ment, des dels inicis del man-
dat ha convocat 2 vegades 
aquestes reunions informati-
ves amb l’objectiu d’apropar 
l’acció municipal i conèixer 
les opinions dels llacunencs 
sobre el municipi.
Així, aquest passat dissabte 
va tenir lloc la segona 
d’aquestes trobades en la que 
hi van participar prop d’una 
cinquantena de veïns que 
van escoltar de cada regidor 
i alcalde les actuacions fetes i 
els projectes de futur de cada 
àrea; Hisenda, Governació, 

Vies públiques, Promoció 
econòmica, Festes, Turisme i 
cultura, Benestar Social, Medi 
Ambient, Sanitat, Joventut, 
Ensenyament, Medi natural, 
Esport i Urbanisme. En 
finalitzar també hi va haver 
un torn obert de paraules.
L’alcalde, Josep Parera, 

L’Ajuntament de la Llacuna explica 
als seus veïns l’acció de govern

explica que aquesta és 
una bona formula de 
proximitat i transparència, 
ja que d’una manera 
distesa i pròxima es poden 
compartir impressions entre 
l’Ajuntament i veïns i ajustar 
així l’actuació de govern a la 
realitat del municipi.

LA LLACUNA / LA VEU 

El proper diumenge 17 de 
desembre, a les 7 de la tarda, 
l’església de Santa Maria de la 
Llacuna acollirà el tradicional 
concert de Nadal.
Sota la direcció de la Maria 
Teresa Costa, la centenària 

coral La Cuitora ens oferirà 
un divers repertori de nadales 
i cançons tradicionals, tant 
d’aquí, com d’arreu del món.
La Coral Cuitora, us convida 
acompanyar-los a escoltar i a 
gaudir del concert nadalenc, 
així com desitjar-vos un Bon 
Nadal i un Pròsper Any 2018.

Concert de Nadal de la 
Coral la Cuitora

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia ha orga-
nitzat per aquestes fes-

tes un  concurs de pessebres 
amb l’objectiu de mantenir i 
potenciar l’esperit Nadalenc, 
refermar una tradició molt 
arrelada al nostre país i  cre-
ar un clima de treball en 
equip a l’àmbit familiar pas-
sant una estona divertida i 
constructiva.
Hi pot participar qualsevol 
persona resident a Vallbona, 
tant se val l’edat o condició. 
Els pessebres es faran dins 
les cases de cada participant 
i un jurat format per la regi-
dora de cultura i festes i dues 
persones amb una trajectòria 
artística o cultural rellevant 

del nostre municipi visitaran 
les llars i en faran les valora-
cions. Només el jurat farà les 
visites i a hores concertades 
amb els participants els dies 
22 i 23 de desembre.
Els premis seran vals de com-
pra a qualsevol establiment 
de l’associació de comerci-
ants de Vallbona d’Anoia; 
150 € primer premi, 100 € el 
segon i 50 € el tercer. El ve-
redicte del concurs i els pre-
mis seran lliurats el dia 30 de 
desembre en el marc del saló 
de la infància al pavelló mu-
nicipal. 
Les inscripcions es poden 
fer presencialment a les ofi-
cines municipals o trucant al 
telèfon 937718002 en horari 
laboral fins al dia 20 de de-
sembre.

L’Ajuntament de 
Vallbona organitza un 
concurs de pessebres

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Vallbona Comerç i 
l’Ajuntament de Vall-
bona de nou sumen 

esforços i organitzen una 
campanya per promocionar 
el comerç de proximitat du-
rant les festes de Nadal.
El programa consta de diver-
ses activitats lúdiques i cultu-
rals amb l’objectiu que la gent 
es quedi a Vallbona i s’escau 
també, els de fora, hi puguin 
venir.
Si bé, alguna proposta ja 
està en marxa com el sorteig 
d’una gran panera entre tots 
els que han comprat a tres co-
merços de Vallbona, el tret de 
sortida serà aquest divendres 
amb l’encesa de llums, l’arri-
bada del Tió gegant a la pla-
ça i un tast de productes dels 
comerciants fent un donatiu 
per les entitats del munici-
pi. L’endemà dissabte serà el 
torn del mercat de productes 
de segona mà i l’arribada del 
pare Noel.
La següent setmana, el dia 
22, tindrà lloc la presentació 
del llibre Xirinacs. El pro-
fetisme radical i no violent 
a càrrec del seu autor Lluis 
Busquets i Grabulos.

El dia 23, a banda de poder 
cagar el Tió Gegant i fer l’en-
trega de la Gran panera de 
Nadal tindrà lloc una nova 
activitat organitzada per 
l’AMPA Josep Masclans. Es 
tracta de l’escenificació del 
pessebre vivent i la botifarra-
da de Nadal. L’endemà, vigília 
de Nadal, a la mitjanit se cele-
brarà la tradicional missa del 
gall. 
Els darrers dies de l’any, el 
30 de desembre, se celebrarà 
el Saló de la infància al Pa-
velló coincidint també amb 

Comprar a Vallbona té premi 
i entreteniment

la recepció del patge Faruk i 
l’entrega de premis del con-
curs de pessebres. El dia 5 de 
gener esperarem l’arribada a 
Vallbona de Ses Majestats els 
Reis d’Orient. Finalment el 
7 de gener s’ha programat el 
concert d’any nou a càrrec de 
la coral Ara i Aquí.
Les bases del sorteig de la 
panera i del concurs de pes-
sebres, i tots els detalls de les 
d’activitats d’aquestes festes 
nadalenques, es poden trobar 
al web de l’Ajuntament, vall-
bonadanoia.cat.

MASQUEFA / LA VEU 

El Cicle Connexions, im-
pulsat per la Diputació de 
Barcelona, celebrarà a Mas-
quefa aquesta setmana la se-
tena sessió del projecte. Sota 
el títol ‘Present i futur dels 
equipaments municipals de 
joventut’, La Fàbrica Rogelio 
Rojo acull avui divendres 15 
de desembre una jornada de 
formació adreçada a tècnics 
de Joventut.
El cicle, que començarà a les 
09:30 h., se centrarà en el tre-
ball amb joves en els equipa-
ments juvenils, oferint també 
una perspectiva sobre experi-

ències i metodologies per a la 
comunicació, la promoció de 
la igualtat i la participació ju-
venil.
La jornada, que compta amb 
el suport i col·laboració di-
rectes de l’Ajuntament de 
Masquefa, servirà, a més, per 
presentar el document ‘Els 
equipaments juvenils. Refle-
xions, certeses i reptes’, elabo-
rat per l’Oficina del Pla Jove 
i Pep Montes. Així mateix, 
també es debatrà sobre la 
imatge i comunicació, la vi-
sió de gènere als equipaments 
municipals i el rol dels joves 
de la mà de professionals i ex-
perts del sector.

Masquefa, seu de la 
setena sessió del Cicle 
Connexions
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta és la darrera 
setmana per partici-
par en el procés de 

creació del nou projecte de la 
Piscina Blava de Capellades.
Tal i com va explicar l’Alcal-
de i regidor d’Esports, Aleix 
Auber, a la trobada de Govern 
Obert que es va fer el mes de 
novembre, hi ha dues opcions 
per participar-hi.
La primera és formar part 
de la Comissió Ciutadana de 
Treball de la Piscina Blava. 
Serà un espai de treball amb 
l’equip tècnic municipal que 
s’encarregarà de vetllar que 
les propostes presentades 
pels vilatans es debatin en 
el projecte. És previst que la 
comissió estigui formada per 
un màxim de 12 persones, 
amb l’objectiu de fer-la el mà-
xim d’operativa possible. Si es 
presentessin més candidats, 
es faria un sorteig. S’establirà 
un calendari de treball d’unes 
3 sessions per tal d’avançar en 

el nou projecte.
La segona manera de col·la-
borar passa per donar l’opinió 
sobre com ha de ser la Pisci-
na. Aquestes idees poden par-
lar tant de qüestions com l’en-
torn (més gespa, més taules, 
més ombres, més bancs....), 
dels diferents espais (el bar, 
la pista, els vestidors, els la-
vabos...), com de les mateixes 

piscines ( fer la piscina peti-
ta més gran, no tocar-la....)o 
d’altres observacions que es 
vulguin aportar.
A la pàgina web de 
l’Ajuntament de Capellades 
hi ha un formulari que es pot 
descarregar. Cal que s’ompli 
i es porti a l’Ajuntament o a 
la Biblioteca abans del 15 de 
desembre.

Procés participatiu per definir la nova 
Piscina Blava de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de desem-
bre Capellades mostra 
la seva cara solidària 

col·laborant un any més amb 
La Marató de TV3, enguany 
dedicada a les malalties infec-
cioses.
D’entrada s’ha pogut realitzar 
dues xerrades, la primera a la 
Biblioteca el mes passat i la 
següent ahir dijous 14, a les 8 
del vespre al Saló Rosa, sobre 
el tema d’aquesta edició.
Aquests dies les botigues de 
Capellades tenen les seves 
guardioles per tothom qui 
vulgui fer la seva aportació 
econòmica. 
A la Biblioteca El Safareig du-
rant tota la setmana s’ha fet 
una venda solidària amb lli-

bres de segona mà i el diven-
dres es farà un taller de punts 
de llibre, també solidari.
El gruix fort de l’activitat es 
concentrarà diumenge, 17 de 
desembre. Al matí, a partir 
de les 11 a la Plaça Catalunya, 
l’Esplai Aliret i Capellades Co-
merç han organitzat un matí 
de jocs i activitats en família.
A les 12:30 es gravarà una 
nova Flashmob de La Marató 
i quan s’acabi es farà el sorteig 
de la panera solidària.
Finalment a la tarda hi ha el 
darrer concert del Festival 
d’Orgue, a les sis a l’església 
de Santa Maria, amb “Bach, 
segons Juan de la “Bach. 
L’entrada es cobrarà a 5 
euros i tots els diners que es 
recullin es donaran per a La 
Marató de TV3.

Capellades amb 
La Marató de TV3

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge 17 
de desembre a les 6 
de la tarda s’iniciarà 

el quart i darrer concert del 
Festival d’Orgue de Capella-
des, impulsat des de l’Ajunta-
ment i els Amics de l’Orgue 
Freixas Vivó.
“Bach, segons Juan de la Ru-
bia” tindrà com a principals 
protagonistes la música de 
Bach i Juan de la Rubia, con-
siderat actualment com un 
dels millors organistes del 
país. És l’organista titular de 
la Basílica de la Sagrada Fa-
mília de Barcelona i professor 
a l’ESMUC (Escola Superior 
de Música de Catalunya). Ha 
actuat als escenaris principals 
d’Europa, així com a Amèrica 
Llatina i Àsia, amb una aco-
llida excel·lent del públic i la 
crítica. En els darrers anys, 
la seva activitat concertística 
ha estat incessant, actuant en 
més de vint països i en esce-
naris com l’Auditorio Nacio-
nal de Música de Madrid, el 
Palau de la Música Catalana, 
la Konzerthaus de Berlín, la 
Gewandhaus de Leipzig, la 
catedral de Colònia, i el te-
atre Mariinsky i la Philhar-
monia de Sant Petersburg. 
Durant els anys 2016 i 2017 
ha dedicat gran part del seu 
treball a la música de Johann 

Sebastian Bach i Antonio de 
Cabezón. Aquest treball ha 
quedat reflectit en dos enre-
gistraments molt ben valorats 
per la crítica especialitzada.
Tal i com destaca el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, 
“els 4 concerts del Festival 
han estat especials, des de di-
ferents vessants. Acabem amb 
un solista molt ben valorat i 
que a més a més també té el 
seu perfil solidari ja que l’any 
passat va interpretar un dels 
temes del disc de La Marató”.
Aquest any, l’entrada al con-
cert es pagarà a 5 euros, que 
es destinaran a La Marató de 
TV3. Les entrades es podran 
comprar una hora abans de 
l’inici del concert.

Darrer concert del 
Festival d’Orgue 2017

CAPELLADES / LA VEU 

Tot és a punt per co-
mençar a partir 
d’aquest diumenge la 

campanya de Nadal de Cape-
llades Comerç. 
Aquest diumenge es farà el 
sorteig de la panera solidà-
ria, plena amb les donacions 
que els comerciants han fet 
dels seus productes i que es 
sortejarà quan acabin les acti-
vitats a migdia. La venda dels 
números de la rifa se sumarà 
als diners recollits a les guar-
dioles que hi ha aquests dies 
repartides.
Tal i com destaca el regidor 
de Promoció Econòmica, Àn-
gel Soteras, “aquests són dies 
intensos per al comerç cape-
lladí. Des de l’Ajuntament hi 
col·laborem donant el nostre 
suport, de la mateixa mane-
ra que el teixit comercial del 
municipi crea xarxes amb 
els vilatans, organitzant per 
exemple la festa del Caga Tió 
a la plaça o col·laborant amb 
el Saló de la Infància”.
El Caga Tió serà el proper 
diumenge 24 de desembre a 

les 12:30 del migdia a la plaça 
Verdaguer, per a tots els nens 
i nenes de Capellades.
A partir del dia 21 de desem-
bre quan es facin compres 
superiors als 20 euros als es-
tabliments associats, es po-
dran bescanviar per entrades 
al Saló de la Infància que es 
farà del 28 de desembre al 4 

Comença la Campanya de Nadal 
de Capellades Comerç

de gener.
A més a més també com-
prant a Capellades Comerç i 
omplint les butlletes de cada 
establiment, es pot entrar 
en el sorteig de tres vals de 
comprat de 1.000, 500 i 250 
euros. El sorteig es farà el dia 
14 de gener, davant el Racó 
de Sant Jordi. 
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CALAF / LA VEU 

Arrel d’una acció es-
tesa a diferents mu-
nicipis de Catalunya 

que proposa no encendre els 
llums de Nadal per protestar 
contra l’empresonament dels 
consellers del govern desti-
tuït i dels líders d’Òmnium i 
ANC, des de l’Ajuntament de 
Calaf s’ha fet una enquesta 
online per consultar a la po-
blació afegir-s’hi.
Aquesta enquesta s’ha publi-
cat a la pàgina web de l’Ajun-
tament i també s’està difonent 
a través de les xarxes socials i 
grups de whatsapp. 
És completament anònima, 
però com que només està des-
tinada a la població calafina, 
es demana l’adreça de correu 
postal i edat per garantir que 
les persones que voten són 
del municipi, majors d’edat 
i verificar - posteriorment - 
que una persona no ha votat 

més d’un cop.
L’enquesta estarà oberta 
aquesta setmana fins el diven-
dres 15 de desembre a les 15h 
de la tarda i també permet 
la possibilitat a la ciutadania 
de proposar altres accions en 
aquesta línia.

“Nadal sense llums, si no hi 
ha llibertat”
Aquesta mesura de protesta 

i resistència pacífica ha estat 
assumida per més d’una vin-
tenta d’ ajuntaments de tot 
Catalunya i d’altres aplicaran 
de forma alternativa l’apa-
gada total: tancant les llums 
algunes hores, dies concrets, 
etc. L’objectiu, a banda del 
simbolisme, és que aquest ac-
tes suposaria un gran impac-
te en les empreses elèctriques, 
majoritàriament espanyoles. 

Calaf consulta amb una enquesta 
als vilatans si volen encendre 
els llums de Nadal

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
impulsarà el projecte 
“Les botigues de la pla-

ça Gran, un tresor perdut” que 
vol convertir els petits comer-
ços de la plaça Gran, ara tan-
cats, en un projecte museolò-
gic que exposi les botigues tal 
com eren abans de tancar-les 
i convertir-les en un atractiu 
més del patrimoni de Calaf. 
Els ajuts LEADER, destinats a 
fomentar l’activitat econòmi-
ca, les TIC i la creació d’ocu-
pació al món rural, subvenci-
onaran una part del projecte 
amb una aportació de 29.000 
euros. 
De la mateixa manera, l’Ajun-
tament està treballant per 
aconseguir subvencions de la 
Diputació de Barcelona.
El projecte “Les botigues de la 
plaça Gran, un tresor perdut” 
té una gran importància de re-
cuperació patrimonial, a l’ho-
ra de ser també un valor social 
i econòmic. Des de l’Ajunta-
ment, es considera que un 
projecte així enfortirà l’identi-
tat local i que és un recurs per 
a desenvolupament econòmic 

de la vila. Serà, també, un cen-
tre de formació, perquè reco-
llirà la memòria col·lectiva de 
Calaf per ser transmesa.
Les botigues que formaran 
part del nou projecte del mu-
seu dinàmic i participatiu se-
ran: 
- Casa Felip
- Cal Teodoro
- Cal Feu
- Cal Garriga
- Cal Mestres

Les botigues de la plaça Gran tornaran 
a obrir les portes després de 20 anys

VECIANA / LA VEU 

Les festes de Nadal ja 
s’acosten i per aquest 
motiu l’Ajuntament de 

Veciana ha organitzat diver-
sos actes per viure-les de la 
forma més festiva, solidària i 
tradicional.
La primera activitat serà una 
caminada popular des del 
Casal dels germans de la Sa-
lle fins el Molí de la Roda per 
recaptar fons per la Marató 
de TV3 dedicada, enguany, a 
la investigació de les malalti-
es infeccioses. La caminada 
tindrà lloc el diumenge 10 
de desembre a les 9,30 hores 
i s’enllaçarà amb l’activitat in-
fantil d’Anem a buscar el tió 
que tindrà lloc pels voltants 
de l’emblemàtic espai vecia-
nenc del Molí de la Roda, on 
neix el riu Anoia.
Una setmana més tard, el 
diumenge 17 de desembre, el 
magnífic Cor Trinvant oferirà 
un concert en el marc incom-
parable de l’església romànica 
de Sant Pere del Vim. L’acte, 
que començarà a les 11:45 
hores, finalitzarà amb el re-
partiment del típic caldo de 

- Ca l’Oller
- Cal Villorbina

Tens material històric per 
ambientar les botigues?
Les botigues de la plaça gran 
s’hi està ficant atrezzo real, 
històric i amb bon estat. Si 
tens material a casa que po-
dries cedir per aquestes, si us 
plau, ficat en contacte amb 
l’Ajuntament de Calaf amb el 
departament de turisme. 

Nadal a la sortida del temple.

El dia 24 arribarà el torn de 
la tradicional Missa del Gall 
a l’església de Santa Maria 
de Veciana. La missa, que 
començarà a les 10 de la nit, 
serà oficiada per mossèn An-
toni Monclús i comptarà amb 
la participació de la Coral de 
Veciana que la clourà amb 
una cantada de nadales d’ar-
reu del món.
El diumenge 31 de desembre 
arribarà un dels moments 
més esperats per la mainada 
amb la visita del Patge Fa-
ruk que vindrà a recollir les 
seves cartes per entregar-les 
als Reis Mags d’Orient. L’acte 
tindrà lloc a les 12 del migdia 
al local social de Santa Maria 
del Camí.
Ja dins l’any nou, concreta-
ment el dia 5 de gener, ses 
majestats els Reigs Mags 
d’Orient recorreran pobles 
i masies per visitar xics i 
grans i portar-los regals, 
màgia i il·lusió.
L’Ajuntament de Veciana 
aprofita aquestes línies per 
desitjar unes bones festes a 
tothom.

Actes de Nadal a Veciana

CALAF / LA VEU 

Des d’aquest 4 de de-
sembre, comprar a 
Calaf té premi. La 

campanya “Per Nadal com-
pra Local” preveu sortejar 
dues paneres amb productes 
valorats en 900 euros regalats 
per una trentena de comerços 
que s’han sumat a aquesta ac-
ció.
Per cada compra realitzada 
en una de les botigues par-
ticipants, es donarà a la per-
sona una butlleta que haurà 
d’omplir amb les seves dades 
personals i diposita-la a les 
diferents urnes que trobarà 
als comerços. Tothom hi po-
drà participar tantes vegades 
com compres realitzi.
El sorteig de les dues paneres 
es realitzarà el dia 5 de gener a 
la tarda, en el marc de la caval-
cada de Reis de Calaf, per una 
mà innocent. Els noms i fotos 
dels guanyadors es publicaran 
a la pàgina web de l’Ajunta-

ment de Calaf i s’hi contactarà 
en un màxim de 7 dies.
Aquesta proposta sorgeix a 
partir de la col·laboració dels 
comerciants i l’Ajuntament 
de Calaf a través de la regido-
ria de Promoció Econòmica i 
s’emmarca dins de la política 
de dinamització econòmica 
de la vila. 
Els comerços participants són: 
A&B - racó de la bici  ·  Asse-
soria Xavier Camats · Burgés i 
Regí · Brodats Nuri · Caprici 
· Carnisseria Mercè · Calçats 
l’Escarpí · Coaliment Casa 
Florentina ·  Elvira perru-
quers · El gresol· El quiosc del 
passeig · Farmàcia Font Saba-
la · Flors i plantes Rosa Maria 
· Higiensec·  Imatge ·  Isidre 
Vilaseca s.c.p · La Vedella · La 
Coppe · La cuina del mercat 
· La senalla · L’home · Lilula.
net · Mobles Pérez · Modes 
Maria · Marrecs · Perruqueria 
i estètica Anna Roldan · Per-
ruqueria Conxita · Tot punt · 
Teixits Oller.

Els comerços de Calaf 
promouen la campanya 
“Per Nadal, compra local”
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CALAF / LA VEU 

Els empresaris de Calaf 
van ser convocats a 
una nova trobada orga-

nitzada per la UEA i l’Ajunta-
ment de Calaf, amb l’objectiu 
de fomentar la col·laboració i 
coneixença entre les empre-
ses i detectar les necessitats 
per la millora de la competi-
tivitat del teixit empresarial 
del territori.
L’acte va comptar, a més dels 
representants de la UEA en-
capçalats pel seu President, 
Blai Paco, amb la presència de 
la regidora de promoció eco-
nòmica de Calaf, Montserrat 
Mases, i el Director del Cen-
tre de Recursos per a l’Ocu-
pació, Xavier Pérez.
Blai Paco va explicar que la 
UEA a través de les seves sec-
torials territorials ha aconse-
guit arribar a tota la Comar-
ca, comptant amb el suport 
de diferents empresaris que 
s’han implicat. Va agrair es-
pecialment la presència de 
la regidora i va remarcar la 
necessitat de la col·laboració 

pública-privada per a millo-
rar la competitivitat del terri-
tori i de les empreses.
La necessitat de personal es-
pecialitzat per a les empreses, 
especialment en el sector del 
metall i el tèxtil va ser un dels 
temes que es van tractar en 
la reunió. Els assistents van 
comentar la necessitat de for-
mar els joves en oficis perquè 
no es perdin en el futur. Des 
de la UEA es treballarà jun-
tament amb l’ Ajuntament 
per fer una tasca de sensibi-
lització des de les escoles i 
promoure entre els joves els 
sectors emergents a la nostra 
Comarca
La fibra òptica és un altre de 
les prioritats de les empreses 
juntament amb la necessitat 
que es connecti la Carretera 
Manresa amb el polígon Les 
Garrigues per evitar el tràn-
sit de vehicles pesats per 
dins el poble. La poca fre-
qüència amb els horaris del 
tren juntament amb la len-
titud del trajecte és un altre 
dels temes a millorar pels 
habitants de Calaf.

Els empresaris de Calaf es retroben en el Fòrum 
Territorial organitzat per la UEA i l’Ajuntament de Calaf

La regidora, al seu torn, va 
explicar que un dels objectius 
del consistori és promoure 
la industria del territori per 
evitar que els joves hagin de 
marxar a treballar a fora. en 
aquest sentit va explicar que 
entre els projectes que tenen 

en marxa hi ha el de la repar-
cel·lació de Solanelles per tal 
de disposar de sòl industrial 
per a la futura implantació 
d’empreses. Pel que fa a la fi-
bra òptica Mases va explicar 
que el desplegament es posa-
rà en marxa el 2018.

La UEA ha organitzat al llarg 
de 2017 un seguit de trobades 
territorials empresarials en 
diferents punts de la Comar-
ca que han de ser la base per 
aconseguir una col·laboració 
més estreta amb els municipis 
de l’Alta Anoia i Anoia Sud.

MONTMANEU / LA VEU 

El dia 9 de desembre, Mont-
maneu va rebre la visita de 
l’honorable Conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat Josep 
Rull i la Diputada al Parla-
ment la Sra. Maria Senser-
rich. En el local anomenat la 
Sala es va fer una conferencia 
explicant les seves vivències 
dins la presó.
Va destacar l’alegria que te-
nien de rebre cartes de cata-

Visita del conseller Rull 
i la diputada Maria 
Senserrich a Montmaneu

lans i catalanes donant-los 
suport i va explicar tota mena 
d’anècdotes viscudes. Alguns 
dels veïns presents van tenir 
l’oportunitat de fer-li algunes 
preguntes. També va voler 
conèixer tots els membres 
que formaven part de la mesa 
electoral el dia 1 d’octubre.  I 
seguidament es va projectar 
uns vídeos i fotografies de la 
presència de la Guardia Civil 
al municipi de Montmaneu.

CALAF / LA VEU 

Els treballs de reurba-
nització del carrer de 
Xuriguera estan pre-

vistos que finalitzin aquest 
any 2017. Els arranjaments 
d’aquesta zona del Barri 
Antic, que també inclouen el 
Carrer Forn i el Carrer Car-
me, s’han allargat més temps 
del que estava previst a causa 
de la complexitat de les obres, 
però ja se’n comencen a visu-
alitzar els resultats. 
L’objectiu de la remodelació 
és convertir el carrer de Xuri-
guera en una plataforma úni-
ca per facilitar el pas dels vi-
anants. Els cotxes hi tindran 
accés per aparcar en garatges 
interiors, però la idea és que 
no puguin aparcar al mateix 
carrer per facilitar el pas als 
caminants. 
La gent amb mobilitat reduï-
da que vulgui arribar al Cen-
tre de Recursos de l’Ocupació 
(CRO) sí que podrà apar-
car-hi provisionalment. Tam-
bé està prevista la instal·lació 
d’una nova lluminària LED 

per estalviar energia. 
El cost del projecte estava 
previst en 300.000 euros, 
però finalment no s’esgotarà 
tota la partida. El contracte 

Les obres del carrer de Xuriguera 
arriben al seu tram final

amb l’empresa constructora, 
Ribalta i Fills S.A. es va tancar 
per 204.000 euros i la instal-
lació elèctrica de la llum LED, 
puja a 11.200 euros. 
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ALTA ANOIA / LA VEU 

Des del Consorci de la 
Promoció de l’Alta 
Anoia s’ha portat a 

terme un taller de tions i de 
cara al gener hi ha progra-
mats un taller de ioga, un de 
cuina i un altre d’identificació 
d’ocells. Es faran els dissabtes 
13, 20 i 17 de gener d’11 a 
13.00h i estan oberts a totes 
les edats. Tindran lloc a la seu 
del Consorci, a Els Prats de 
Rei. Els diners es destinaran a 
la investigació de les malalties 
infeccioses i les inscripcions 
s’han de fer a info@altaanoia.
info o bé al 93 8680366.

Taller de Tions
El primer taller ha estat 
aquest dissabte dia 10 de de-
sembre i hi ha participat una 
trentena de famílies. Cada 
participant ha fet el seu tió, 
posant-li ulls, nas i boca i 
l’ ha tapat amb una manta. 
Després se l’ ha emportat per 
cuidar-lo i a veure si la Nit de 
Nadal caga alguna cosa!
La tradició del tió té segles 
d’història, i inicialment està 
relacionada amb la natura, la 
fertilitat i el solstici d’hivern. 
És un ritual d’origen rural 
que significa l’abundància ja 
que un tronc vell i sec regala 
de les seves entranyes llami-

nadures i llepolies. És l’auguri 
del renaixement de la natura 
després de l’estació hivernal. 
Amb el temps i la desapari-
ció del foc a terra de les llars, 
també ha desaparegut el cos-
tum de cremar-lo després de 
la cagada.

Altres tallers solidaris al ge-
ner
Hi ha programats altres ta-
llers solidaris els dissabtes del 
mes de gener en horari de’11 
a 13.00h.
El dia 13 de gener hi ha pre-
vist un taller de un taller de 
cuina en el qual s’ensenyarà a 
fer un pastís, el dissabte dia 
20, un taller de ioga destinat 

L’Alta Anoia, solidària amb 
la Marató de TV3

a totes les edats i el dissabte 
27 de gener un taller d’identi-
ficació d’ocells que consistirà 
en una primera part teòrica 
i una sortida de camp poste-
rior.
Es tracta de convocatòries so-
lidàries obertes a les famílies 
i que volen ser una crida a la 
col·laboració desinteressada 
amb la Marató de Tv3. Els ta-
llers tenen un cost de 4€.
La 26a edició de La Marató de 
TV3 es farà el 17 de desem-
bre i es dedicarà a un grup de 
malalties infeccioses que cau-
sen una de cada tres morts al 
món i que, segons els experts, 
es convertiran en un greu 
problema de salut pública

ALTA ANOIA / LA VEU 

Èxit d’un nou taller de 
cuina adreçat a nens 
i nenes de 6 a 11 anys 

que ha tingut lloc a l’Aula 
Gastronòmica del Consorci 
per a la Promoció de l’Alta 
Anoia el dissabte 25 de no-
vembre. Durant més de 3 
hores els petits cuiners han 
elaborat dues receptes dife-
rents. En aquesta ocasió han 
après a fer Arbres de Nadal 
de Galeta i Piruletes de Xo-
colata amb la professora de 
cuina Bet Florensa.
Aquest és el tercer taller del 
cicle “Els petits cuiners de 
l’Alta Anoia” que té per ob-
jectiu promoure la cuina sa-
ludable de manera amena als 
infants de la casa. En el pri-
mer d’ells que portava el nom 
de “Cuina per a infants” es va 
aprendre a fer pizzes varia-
des, roques de xocolata amb 
fruits secs i crema de llimo-
na. En el segon es va apren-
dre a fer esmorzars saluda-
bles amb fruita i en aquest 
tercer, cuina nadalenca sense 
massa sucre.
La bona acollida dels parti-
cipants en tots els tallers fa 
que es tingui en compte la 
programació de noves sessi-
ons de cara al 2018.

Nou taller de cuina per a 
adults
El proper taller de cuina que 
tindrà lloc al Consorci per a 
la promoció de l’Alta Anoia 
destinat al públic adult serà 
el dissabte 17 de desembre 
i també serà impartit per la 
professora Bet Florensa. En 
aquesta ocasió l’eix del taller 
serà la “Cuina nadalenca” i 
s’aprendrà a elaborar plats de 
manera fàcil amb productes 
de proximitat per els dies de 
festa.
Durant el 2017, a l’Aula 
Gastronòmica del Consorci 
s’han portat a terme dife-
rents tallers de cuina sota el 
fil conductor “del paisatge al 
plat” ja que la gran majoria 
de receptes estan pensades 
per a ser elaborades amb 
productes de temporada i de 
proximitat. Tots ells van di-
rigits a un ampli ventall de 
públic.
Entre els objectius d’aquests 
tallers hi ha també donar a 
conèixer els productes i pro-

ductors de la zona de l’Alta 
Anoia com a una eina clau 
de dinamització del territori.

Èxit d’assistència al curs de 
manipulador d’aliments
Més de vint persones s’han 
format gratuïtament en qües-
tions de seguretat i higiene 
alimentària en el nou curs 
de 3 hores de durada que ha 
tingut lloc el dimecres 29 de 
novembre al Consorci de la 
Promoció de l’Alta Anoia i 
impartit gràcies al suport i la 
organització de Diputació de 
Barcelona.
Es tracta d’una formació 
molt sol·licitada, ja que ator-
ga una certificació d’apro-
fitament amb el nombre 
d’hores realitzades i que és 
requerida a les persones que 
manipulen aliments.
Durant el 2017 s’han portat 
a terme 4 formacions més 
de manipulador, també amb 
gran demanda d’assistència. 
La formació i el certificat de 
manipulador d’aliments es 
converteix en una eina im-
prescindible en la inserció 
laboral. Els professionals de 
restaurants, bars, menjadors 
escolars, carnisseries, pei-
xateries, forns de pa, grans 
superfícies... estan obligats 
a disposar d’un document 
acreditatiu de formació en 
l’àmbit de la manipulació ali-
mentària.
La formació impartida al 
Consorci per a Promoció de 
l’Alta Anoia ha mostrat com 
identificar els perills relaci-
onats amb els aliments, com 
prevenir-los i les conductes i 
hàbits d’higiene personal.

Els petits cuiners de 
l’Alta Anoia aprenen 
cuina nadalenca

VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge 10 
de desembre va tenir 
lloc la primera activitat 

organitzada per l’Ajuntament 
de Veciana en el marc de les 
festes de Nadal. Per tal de re-
captar fons per la Marató de 
TV3, que enguany es dedica 
a la investigació de les malal-
ties infeccioses, es va orga-
nitzar una caminada popular 
des del casal dels Germans de 
la Salle fins al Molí de la Roda 
amb la qual els participants 
van poder gaudir d’aquests 
bonics entorns.
Una vegada al Molí de la 
Roda es va realitzar l’activi-
tat infantil de “Anem a bus-
car el tió” la qual va aplegar 
gran nombre de quitxalla que 
va gaudir d’allò més buscant 
aquest element nadalenc pels 
boscos dels entorns.

Seguint amb l’agenda na-
dalenca del municipi el pro-
per diumenge 17 de desembre 
a les 11 hores hi haurà missa 
a l’església de Sant Pere del 
Vim. En acabar l’acte litúr-
gic el magnífic Cor Trinvant 

Veciana amb la Marató de TV3

oferirà un gran concert de 
Nadal amb el qual es donarà 
la benvinguda a les festes. A 
la sortida de l’església es re-
partirà el típic caldo de Nadal 
gentilesa de l’Ajuntament de 
Veciana.
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HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada va perdre per 2 
a 4 davant el conjunt ga-
llec, que li va servir  per 

fer-se amb el liderat de l’OK 
Lliga. El Liceo va ser superior 
i va fer valer la seva prepara-
ció física, davant d’un Igualada 
desgastat que no va trobar la 
manera de superar la potència 
de l’equip gallec.
Els homes de Juan Copa van 
recuperar la majoria de rebots 
i frustraven la majoria de con-
traatacs de l’Igualada amb dos 
homes tancant a la mitja pista, 

Foto: Joan Guasch.

... però tomba el Lleida a la CERS amb remuntada èpica
HOQUEI / LA VEU 

Partit d’infart el que es 
va viure dissabte a Les 
Comes, en l’anada dels 

vuitens de final de la Copa de 
la CERS. 
El partit va embogir només 
començar. En tres minuts, 
es van veure quatre targetes 
blaves, dues per cada equip. 
Primer l’àrbitre va amonestar 
a Lluís Tomàs i a Darío Gimé-
nez per una caiguda d’Oriol 
Vives dins l’àrea. El mateix Vi-
ves no va poder transformar la 
falta directa. L’Igualada va ju-
gar quatre contra dos durant 
uns segons, en un atac a gol, 
però els llistats es van defensar 
molt bé. 
Quan Giménez i Tomàs en-
cara completaven els seus mi-
nuts de suspensió, Oriol Vives 
i Met Molas van veure cadascú 
una blava. El primer, per una 
empenta sobre el rival, tot i 
que el de Santa Coloma de 
Farners es va queixar d’una 
primera agressió a ell i de fet, 
va requerir atenció mèdica. El 
Lleida tampoc va aprofitar la 
falta directa i el partit va con-
tinuar amb dos jugadors de 
pista per cada equip jugant. El 
Lleida va recuperar primer els 
seus dos homes, però els arle-
quinats es van defensar molt 
bé amb dos joves jugadors con 
Roger Bars i César ‘Tety’ Vi-
ves, que fins i tot van generar 

tants inicials i van jugar millor 
a l’atac i Oriol Vives i Jordi 
Méndez, dos davanters, van 
tenir ocasions clares. A pesar 
de com havia anat el partit, de 
manera força sorprenent, el 
primer temps va acabar amb 
el 0-0 inicial. 
Però el segon temps encara te-
nia moltes coses a explicar. Al 
mig minut, Oriol Vives (que ja 

empatar.
Després de l’empat, l’Iguala-
da va tenir un minut de des-
connexió. Al minut 39 Darío 
Giménez va disposar d’un 
llançament de falta directa 
per un bloqueig d’un jugador 
de l’Igualada i aquesta vegada 
sí que va aconseguir superar 
Elagi. A la jugada immediata, 
un veterà con Jordi Creus, va 

ble a l’Igualada. ‘Tety’ Vives 
va fallar el xut directe, però va 
recuperar la pilota amb molta 
classe i va picar-la per sobre 
de Lluís Tomàs, era el 2 a 3. El 
mateix ‘Tety’ Vives va dispo-
sar d’un altre penal a falta d’un 
minut i mig pel final del partit. 
El jove del planter va picar la 
pilota amb força i va foradar 
l’escaire de la porteria.

L’Igualada no es va voler re-
nunciar a res amb l’empat a 3 i 
l’últim minut va ser de domini 
igualadí. A falta de 37 centè-
simes del final, amb l’àrea ple-
na de jugadors, Tety Vives va 
enviar una canonada des de 
mitja pista que va superar a 
Lluís Tomàs i tota la defensa, 
un gol que va posar a totes Les 
Comes dempeus. 
Ferran López, tècnic de l’Igua-
lada, va dir que ell sí que havia 
cregut en guanyar el partit i 
que l’equip havia guanyat “per-
què no hi havia deixat de creu-
re. Aquest equip té fam i avui 
ho ha demostrat”. Tot i que va 
deixar clar que el partit de tor-
nada contra el Lleida encara 
queda molt lluny, “anirem a 
Lleida a superar l’eliminatòria. 
De moment, hem superat els 
50 primers. Prefereixo anar-hi 
amb el 4 a 3 d’avui que no com 
estàvem a 6 minuts pel final”.

Fitxa tècnica
IHC 4 (0/4): Elagi, Met Molas, 
Roger Bars (1), Tety Vives (2) 
i Oriol Vives (1), equip inicial. 
J. Méndez i G.Miquel. O.Prat i 
M.Del Valle.
LLEIDA 3: Ll. Tomàs, Cañe-
llas, Jiménez (1), A. Tomàs i 
J.Creus (1), equip inicial. A. 
Mula, B. Di Benedetto, R. Di 
Benedetto, Mataix i Candane-
do (1).

cosa que dificultava, i molt, que 
els arlequinats poguessin apro-
par-se amb perill a la porteria 
que defensava Xavier Malián.
El Liceo es va avançar aviat 
amb un gol de Josep Lamas al 
minut 5 de partit, que certi-
ficava la solidesa del conjunt 
gallec. L’Igualada va trobar 
l’empat en la primera jugada de 
perill, amb una assistència de 
Sergi Pla que va a trobar a Ro-
ger Bars, que va picar la pilota 
per sobre de Malián. Malgrat 
l’empat, el Liceo no es va arron-

sar i va continuar dominant el 
joc, amb la seva preponderàn-
cia física i amb la gran qualitat 
de tir de gairebé tots els seus 
jugadors.
Carlo Di Benedetto va tornar 
a ampliar distàncies al minut 
14, amb un xut potent que va 
entrar per l’escaire. L’Igualada 
plantava cara, però la diferèn-
cia física entre els dos equips 
va ser un dels factors claus del 
partit, que es va decantar a fa-
vor d’un Liceo que també va 
ser superior en qüestió de joc. 
Dava Torres va ver l’1-3 al mi-
nut 22, en un contraatac ben 
executat i va obrir una distàn-
cia de dos gols que els arlequi-
nats ja no van poder superar.
A la represa, l’Igualada va mi-
llorar la seva versió i va dispo-
sar d’alguna ocasió més, però 
davant seu es va trobar un gran 
Xavier Malián que va ser un 
autèntic maldecap pels juga-
dors igualadins. Al minut 39, 
la parella arbitral va assenya-
lar penal a favor de l’Igualada, 
però el mateix Malián va atu-

rar-li el tir a César ‘Tety’ Vives. 
No tot van ser males notícies a 
pilota aturada i és que al minut 
44, Sergi Pla va batre al porter 
català amb una falta directa 
(el conjunt gallec havia comès 
les 10) i reduint la distància a 
un gol, cosa que va incomodar 
el Liceo, que va buscar un gol 
més amb cert nerviosisme.
L’Igualada va tenir els millors 
minuts del partit després del 
segon gol, però Sergi Miras va 
definir el 2 a 4 a falta de 3 mi-
nuts pel final. El conjunt gallec 
va tenir una falta directa a fal-
ta de 23 segons pel final, però 
Elagi Deitg va aturar-la.
Ferran López, tècnic de 
l’Igualada, va admetre que 
“el Liceo ha estat millor. És 
el millor equip contra el que 
hem jugat aquesta tempora-
da. A això, també li sumem 
la fatiga que tenim. A la pri-
mera part ens han superat, 
a la segona hem estat millor 
en algun moment”. El proper 
partit és a Reus, dimarts que 
ve, a les 21h.

Fitxa tècnica
IHC 2 (1/1): Elagi Deitg, Met 
Molas, Roger Bars (1), Oriol 
Vives i Sergi Pla (1) equip ini-
cial. Tety Vives, Jordi Méndez 
i Gerard Miquel. També Oriol 
Prat i Manel Del Valle.
LICEO 4 (3/1): Xavi Malian, 
Dava Torres (1), Josep Lamas 
(1), Edu Lamas, Sergi Miras (1) 
, equip inicial. Carlo Di Bene-
detto (1), Marc Coy i César 
Carballeira.

alguna jugada en atac.
Amb els cinc jugadors per 
cada equip sobre el terratzo de 
Les Comes, el partit va mante-
nir la tensió i els ritme frenètic 
dels primers minuts. 
Durant els últims minuts de 
la primera part, l’Igualada va 
demostrar sobreposar-se mi-
llor a la tensió viscuda als ins-

havia enviat dos pilotes al pal) 
marcava el primer gol amb un 
remat al primer pal. Les faltes 
van cobrar protagonisme i al 
minut 32, l’Igualada va co-
metre la desena. Elagi Deitg, 
magistral altra vegada a pilota 
aturada, va parar el xut, però 
al minut següent, César Can-
danedo va caçar un rebot i va 

recuperar una pilota a la mit-
ja pista i totalment sol davant 
d’Elagi, va anotar el tercer.
Però l’Igualada mai va deixar 
de creure-hi. A falta de 4 mi-
nuts, el resultat encara era de 
1 a 3, encara que l’Igualada 
ho havia intentat de totes ma-
neres. Al minut 46, la parella 
arbitral xiulava penal favora-

OK Lliga

Jornada 12 
AsturHockey   2 · 2  Palafrugell
Noia                         2 · 1 Vendrell 
CP Voltregà  1 · 2  CE Arenys
Lleida  4 · 1  CH Caldes
Vic  3 · 3  FC Barcelona
Igualada  2 · 4  HC Liceo
CH Lloret  3 · 4  Reus
PAS Alcoy  2 · 1  Girona

Jornada 13
Girona - Palafrugell
Vendrell - AsturHockey
CE Arenys - Noia
CH Caldes - CP Voltregà
FC Barcelona - Lleida
HC Liceo - Vic
Reus - Igualada
PAS Alcoy - CH Lloret

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  HC Liceo 33 12 11 0 1 52 19 33
2  FC Barcelona 31 12 10 1 1 45 13 32
3  Reus 27 12 9 0 3 50 32 18
4  Lleida 24 12 7 3 2 47 31 16
5  Noia 24 12 7 3 2 38 29 9
6  Igualada 17 12 5 2 5 26 24 2
7  PAS Alcoy 17 12 5 2 5 30 32 -2
8  Vendrell 17 12 5 2 5 26 33 -7
9  Girona 15 12 4 3 5 29 27 2
10  CP Voltregà 15 12 4 3 5 31 35 -4
11  CH Caldes 14 12 4 2 6 27 32 -5
12  Vic 13 12 3 4 5 23 27 -4
13  CH Lloret 10 12 3 1 8 23 33 -10
14  Palafrugell 7 12 2 1 9 23 41 -18
15  AsturHockey 5 12 1 2 9 29 64 -35
16  CE Arenys 4 12 1 1 10 16 43 -27

Foto: Joan Guasch.
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Noemí Moreno, del CAI 
triatló Petromiralles, 2a 
al duatló d’Odena

El vallbonenc Víctor Carrasco fa història 
i es proclama campió del món 

BIKEJORING / LA VEU 

El múixer internacional, 
local de Vallbona d’Ano-
ia, celebrà el seu primer 

títol mundial, en la categoria 
bikejoring elit masculí.
El campionat del món es cele-
brava a la localitat polonesa de 
Kozle-Szamotuly, a uns 50km 
de la ciutat de Poznan una de 
les ciutats mes antigues del país 
i inclosa en el voivodat de Gran 
Polònia. 
Es van concentrar els 650 se-
leccionats d’arreu del món en 
les disciplines de canicross, 
scooter, bikejoring, carros de 
4 i fins a 8 gossos de entre pa-
ïsos com Finlàndia, Suècia, 

Noruega, Xile, EEUU, Mèxic, 
Lituània, Hongria, Anglaterra, 
Espanya, Canadà i molts mes. 
Carrasco, competia amb els 
millors en la categoria elit mas-
culí, setmanes enrere venia de 
disputar el campionat d’Eu-
ropa, en el que va aconseguir 
revalidar títol i alçar-se amb la 
corona de campió continental, 
ara bé en aquest campionat 
s’estrenava, era el seu primer 
mundial amb garanties  en el 
que hi podia fer mal. 
La primera de les dues màne-
gues no va anar massa bé per al 
vallbonenc, en la que finalitza-
va en una 4a posició provisio-
nal amb un temps de 11:16,76 
a 26 segons del Noruec i amb 

El CG San Roque, 
subcampió a la Final 
Catalana Copa de base
GIMNÀSTICA RÍTMICA / LA VEU 

El passat dimecres 6 de 
desembre es va celebrar 
a Lleida la Final Cata-

lana Copa Base Individual. 
Del nostre club participaren 
un total de cinc gimnastes, les 
quals en les fases anteriors van 
quedar entre les vuit prime-
res de Catalunya, i així acon-
seguiren classificar-se per la 
final. En categoria aleví amb 
maces, Carlota Zamora i Gi-
sela Ramírez aconseguint to-
tes dues un gran podi, Carlota 
subcampiona de Catalunya en 

un a diferència de 3 segons 
respecte el local Igor Tracz, i el 
Rus estava a 00:00,08, a falta de 
la darrera mànega. El diumen-
ge, les condicions del traçat van 
canviar cosa que va beneficiar 
la conducció del català, que 
juntament amb la seva gossa 
Rona van volar fins a la prime-
ra posició, clavant 45 segons al 
Noruec, recuperava així els 26 
segons i afegia una distancia de 
19 en la darrera mànega.
Feia història doncs, procla-
mant-se per primera vegada 
campió del món en categoria 
bikejoring elit masculí, a ni-
vell personal i estatal, sent el 
primer corredor espanyol en 
aconseguir aquest títol. 

L’última jornada dels 
JEEA del 2017 es juga 
aquest cap de setmana

JOCS ESCOLARS / LA VEU 

Després de l’aturada pel 
pont de la Puríssima, 
tornen els Jocs Espor-

tius Escolars de l’Anoia per dis-
putar l’última jornada de l’any 
2017. 
Dissabte i diumenge es celebra 
la jornada ‘Juga per la Marató’ 
on totes les activitats del dia 
sumaran esforços per col·labo-
rar amb la Marató de TV3 del 
diumenge. En totes les pistes 
i camps on hi hagi activitat hi 
trobareu una guardiola on fer 
el vostre donatiu per les malal-
ties infecciones, la temàtica es-
collida per la Marató de TV3 
d’enguany.
Repassant l’agenda, dissabte 
viurem:
- La jornada habitual de les 

competicions d’associació, dis-
sabte durant tot el matí. 
- El Torneig de Nadal de Ten-
nis Taula. Des de les 11:00h 
fins les 13:00h s’aniran dispu-
tant els partits de cada cate-
goria: prebenjamí, benjamí, 
aleví, infantil i cadet. A partir 
de gener als JEEA tindrà lloc la 
primera de les tres jornades del 
Campionat Comarcal de Ten-
nis Taula.
-A partir de les 12:00h, a la pis-
cina de Les Comes, s’obriran 
les portes per marcar el mi-
llor temps dins la 1a jornada 
de control. Aquesta presa de 
temps servirà per decidir els 
classificats per al Campionat 
Comarcal de Natació.
Diumenge l’esport escolar ens 
portarà al Bruc per celebrar 
l’11è Cros Escolar de la vila. 

DUATLÓ / LA VEU 

El diumenge 10 de de-
sembre es va celebrar el 
IX duatló de muntanya 

d’Òdena amb un total de 244 
participants van prendre la 
sortida en aquesta dura prova 
que enguany era Campionat 
Nacional de Catalunya per 
grup d’edats i també del Cam-
pionat Nacional de Policies i 
Bombers. La prova consistia 
en un primer tram de 6 km de 
córrer, seguit de 20 km amb 
BTT i per acabar 3 km més de 
córrer. La prova va ser força 
exigent, sobretot en el tram 
de ciclisme on hi havia alguns 
trams força tècnics.
Els guanyadors absoluts fo-
ren Jordi Montraveta del 
Fasttriatlon - C.N Montjuic i 
Laura Gomez  del Ferrer Ho-
tels - M3T. Per part del CAI 
triatló Petromiralles destacar 
la nombrosa participació de 
l’equip i l’excel·lent 2a posi-
ció de la general de la Noemí 
Moreno. A més l’equip feme-
ní va aconseguir una gran 2a 
posició per equips i l’equip 
masculí una molt bona 6a 
posició. 

la seva categoria i Gisela acon-
seguí el tercer lloc al podi. 
Inma Cardozo, amb un gran 
exercici també aconseguí pro-
clamar-se subcampiona en la 
seva categoria de Catalunya.
Itziar Mensa, juvenil amb 
aparell de pilota, amb la ex-
pressivitat que la caracteritza, 
quedant en quarta posició em-
patada amb la tercera al podi; 
i Sandra Domínguez, cadet 
amb aparell cinta, executant 
un gran exercici aconseguí 
una molt bona cinquena po-
sició.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
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629 77 31 01

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT
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El futbol comarcal torna a la competició amb el CF Igualada en 
zona tranquil·la i el San Mauro i el Masquefa en zona d’ascens
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l futbol comarcal torna 
aquest cap de setmana 
a la competició després 

de l’aturada del pont de la Pu-
ríssima, i abans de que arribin 
les vacances de Nadal. 
A 1a Catalana, el CF Igualada 
visitarà el camp del Vilaseca, 
un dels equips situats en zona 
de descens. Els igualadins 
ocupen la vuitena posició del 
grup segon, a vuit punts de la 
zona de promoció i el liderat. 
De fet, és la mateixa distància 
que els separa del tercer classi-
ficat. L’equip blau sembla que 
no patirà aquest any a la zona 
baixa de la classificació, però 
si apreta una mica les prope-
res jornades, podria trobar-se 
a dalt fàcilment. 
A 3a Catalana, les opcions 
dels nombrosos equips ano-
iencs són molt diferents. El 
San Mauro, al grup 12è, és 
qui millor ho té, situat en 
zona de promoció d’ascens 
i a tres punts del líder Cube-
lles. L’Anoia, cinquè, i l’Òde-
na, setè, estan immersos a la 
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 15
FC Pirinaica - Ignasi Puig
UD Calaf - CF Santpedor
CF Cardona - CE Puigreig
Juan XIII - CE Navás
CE Marganell - UE Aviá B
CE Moiá - CE Manresa B
CCF Puigcerdá - FC Fruitosenc
Sant Pere Nord - Can Parellada
CE Suria - Viladecavalls

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 15 
Vallirana CF - SV Horts
Sant Andreu B - Castelldefels B
Can Roca 74 - Sant Esteve
CF Corbera - CF Pallejá
Martorell CF - CF Olesa
PR Sant Feliu - Levante Planas
San Mauro B - CD Cervelló
Viladecans B - AE Abrera
UD Málaga - UE Torrelles

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 15 
B Blanques - UE Sants
Efac Almacelles - Viladecans UD
CF Balaguer - Vista Alegre
FC Martinenc - Valls UE
San Cristóbal - Sant Ildefons
U. Bellvitge - UE Rapitenca
Vilaseca CF - CF Igualada
CD Tortosa - FC Andorra
Lleida ECF B - AC Alpicat

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 15
Montserrat - CF Mediona
Sant Pere - CE Anoia
CD Ribes - UD San Mauro
CE Olivella - AE Munia
AE Moja - UE Martinenca
CF La Pobla - CE Ódena
J Ribetana   - AE Piera
FC Hortonenc - Riudebitlles
CF Cubelles - UE Sitges

   PT. j g e p gf gc df
1  FC Barcelona B 30 13 9 3 1 37 10 27
2  Espanyol B 30 13 9 3 1 24 7 17
3  UD Collerense 28 13 9 1 3 34 13 21
4  CE Seagull 27 13 8 3 2 38 9 29
5  SE AEM 26 13 8 2 3 30 11 19
6  Son Sardina 20 13 5 5 3 19 20 -1
7  CE Europa 19 13 5 4 4 25 24 1
8  CF Igualada 14 13 4 2 7 17 28 -11
9  Pardinyes CF 13 13 3 4 6 16 27 -11
10  Sant Gabriel 12 13 3 3 7 22 21 1
11  CF Pallejá 10 13 3 1 9 19 35 -16
12  Levante Planas 9 13 1 6 6 13 37 -24
13  P Ferranca 7 13 2 1 10 20 43 -23
14  Sp Mahón 7 13 1 4 8 6 35 -29

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 13  
Sant Gabriel  1 · 1  FC Barcelona B
Son Sardina  5 · 0  CF Igualada
Levante Planas  0 · 0  RCD Espanyol B
AEM Lleida  3 · 0  UD Collerense
Sp Mahón  2 · 2  CE Europa
Pardinyes CF  0 · 0  P Ferranca
Seagull  6 · 0  CF Pallejá

Jornada 14 (7 de gener)
Son Sardina - CF Igualada
Levante Planas - RCD Espanyol B
Sant Gabriel - FC Barcelona B
CE Seagull - CF Pallejá
Sp Mahón - CE Europa
Pardinyes CF - P Ferranca
AEM Lleida - UD Collerense

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  CF Cubelles 40 14 13 1 0 43 10 33
2  UD San Mauro 37 14 12 1 1 58 18 40
3  UE Sitges 33 14 10 3 1 42 15 27
4  J Ribetana 28 14 9 1 4 38 22 16
5  CE Anoia 28 14 9 1 4 40 27 13
6  AE Moja 25 14 7 4 3 42 24 18
7  CE Ódena 24 14 7 3 4 41 26 15
8  CE Olivella 21 14 6 3 5 28 32 -4
9  CF Mediona 19 14 6 1 7 27 39 -12
10  AE Piera 16 14 5 1 8 38 37 1
11  CD Ribes 14 14 4 2 8 19 28 -9
12  AE Munia 13 14 4 1 9 26 55 -29
13  Riudebitlles 12 14 4 0 10 25 42 -17
14  Sant Pere 12 14 3 3 8 22 39 -17
15  Montserrat 11 14 3 2 9 23 34 -11
16  FC Hortonenc 11 14 3 2 9 27 44 -17
17  CF La Pobla 11 14 3 2 9 23 40 -17
18  UE Martinenca 7 14 2 1 11 17 47 -30

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell CF 31 14 9 4 1 35 11 24
2  SV Horts 27 14 8 3 3 33 21 12
3  CF Pallejá 27 14 9 0 5 28 18 10
4  UD Málaga 26 14 7 5 2 32 21 11
5  Vallirana CF 25 14 7 4 3 28 19 9
6  Levante Planas 25 14 7 4 3 25 16 9
7  Castelldefels B 23 14 6 5 3 25 20 5
8  PR Sant Feliu 22 14 6 4 4 32 22 10
9  Sant Andreu B 22 14 7 1 6 34 37 -3
10  CF Corbera 21 14 6 3 5 33 27 6
11  Viladecans B 19 14 5 4 5 32 26 6
12  CF Olesa 19 14 5 4 5 26 36 -10
13  Can Roca 74 13 14 3 4 7 20 34 -14
14  AE Abrera 12 14 3 3 8 19 25 -6
15  Sant Esteve 11 14 3 2 9 32 39 -7
16  UE Torrelles 10 14 2 4 8 13 25 -12
17  San Mauro B 8 14 2 2 10 19 37 -18
18  CD Cervelló 8 14 2 2 10 17 49 -32

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Pirinaica 31 14 10 1 3 33 20 13
2  Viladecavalls 29 14 9 2 3 32 17 15
3  Can Parellada 28 14 8 4 2 29 18 11
4  Juan XIII 28 14 8 4 2 25 14 11
5  CE Suria 28 14 8 4 2 29 20 9
6  CF Cardona 25 14 7 4 3 24 18 6
7  UD Calaf 24 14 7 3 4 37 29 8
8  Sant Pere Nord 22 14 6 4 4 29 25 4
9  CE Puigreig 17 14 4 5 5 24 23 1
10  CE Manresa B 17 14 5 2 7 27 32 -5
11  CE Navás 17 14 5 2 7 15 22 -7
12  CE Marganell 14 14 4 2 8 19 21 -2
13  UE Aviá B 14 14 4 2 8 21 27 -6
14  CCF Puigcerdá 14 14 4 2 8 13 26 -13
15  Ignasi Puig 13 14 1 10 3 26 28 -2
16  CF Santpedor 10 14 2 4 8 21 37 -16
17  FC Fruitosenc 9 14 2 3 9 17 29 -12
18  CE Moiá 7 14 1 4 9 15 30 -15

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Martinenc 29 14 9 2 3 31 12 19
2  Viladecans UD 29 14 9 2 3 19 9 10
3  UE Sants 29 14 9 2 3 16 13 3
4  CE Efac 28 14 9 1 4 27 16 11
5  San Cristóbal 26 14 8 2 4 29 17 12
6  AC Alpicat 22 14 5 7 2 14 12 2
7  Lleida ECF B 22 14 6 4 4 25 24 1
8  CF Igualada 21 14 6 3 5 18 17 1
9  B Blanques 21 14 6 3 5 19 23 -4
10  CF Balaguer 19 14 5 4 5 22 21 1
11  UE Rapitenca 18 14 5 3 6 11 15 -4
12  FC Andorra 17 12 4 5 3 12 11 1
13  Sant Ildefons 15 14 4 3 7 19 17 2
14  Vista Alegre 13 14 3 4 7 19 21 -2
15  Vilaseca CF 12 13 3 3 7 11 19 -8
16  CD Tortosa 11 14 2 5 7 15 31 -16
17  U. Bellvitge 6 14 0 6 8 11 24 -13
18  Valls UE 3 13 0 3 10 12 28 -16

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Masquefa 34 12 11 1 0 53 9 44
2  CE Carme 29 12 9 2 1 36 12 24
3  CF Capellades 28 12 9 1 2 41 13 28
4  UD Rebrot 23 12 7 2 3 39 26 13
5  Vilanova Camí 23 12 7 2 3 32 21 11
6  UE Tous 23 12 7 2 3 28 23 5
7  Host Pierola 22 12 7 1 4 39 20 19
8  FC Fátima 20 12 6 2 4 37 19 18
9  UD La Torre 17 12 5 2 5 23 30 -7
10  Ateneu 12 12 4 0 8 18 40 -22
11  Masquefa CE 11 12 3 2 7 12 30 -18
12  Cabrera CE 8 12 1 5 6 24 38 -14
13  CF Montbui 7 12 1 4 7 15 34 -19
14  CF La Paz 5 12 1 2 9 18 43 -25
15  CF La Llacuna 4 12 0 4 8 11 35 -24
16  CF Vallbona 4 12 0 4 8 15 48 -33

Jornada 13 
CE Carme - FC Masquefa
Cabrera - CF Capellades
UD Rebrot - CF Montbui
UD La Torre - FC Fátima
Host Pierola - CF La Llacuna
UE Tous - Vilanova Camí
CF La Paz - CF Vallbona
Masquefa CE - Ateneu

zona tranquil·la, però la resta 
d’equips del grup estan prop 
del perill, i directament ame-
naçats amb el descens, com és 
el cas del Montserrat i la Po-
bla de Claramunt. A d’altres 
grups, el Calaf és setè, en una 
temporada sense problemes, i 
el San Mauro B és el cuer del 
grup vuitè. Per aquest cap de 
setmana, interessant duel La 
Pobla-Òdena.
A 4a Catalana, el Masquefa ha 
posat la directa i és líder desta-
cat amb cinc punts d’avantatge 
sobre el Carme. Precisament 
diumenge ambdós equips es 
trobaran al camp carmetà, en 
el partit més destacat de la jor-
nada. 

El CFI femení pateix 
una golejada a Mallorca
Les jugadores de Jordi Torres 
van caure en terres balears, al 
camp del Son Sardina (5-0). 
El partit no va començar, pas, 
de la millor manera; al minut 
4, i després de fer una jugada 
per banda, la millor jugadora 
rival, Tània Sánchez, aconse-
guia obrir el marcador (1-0).

Les blaves, en l’intent de re-
fer-se, van disposar d’una re-
matada de Cubí, que marxava 
fregant el pal, a la sortida d’un 
corner. Minuts més tard, Judit 
Pablos, per poc, no va poder 
convertir una clara ocasió da-

narà a desplaçar-se a les Illes 
per jugar davant el Collerense, 
actualment equip que ocupa 
la posició de play- off d’ascens. 
Esperem que aquest descans 
serveixi per retornar l’energia i 
poder seguir sumant victòries!
CFI: Sheila, Esther, Aina, 
Cubi, Elena, Míriam, Núria, 
Marina, Marcet, Pilar i Judit.
També van participar: Jana, 
Júlia, Marina i Laura Ribas.

vant la portera local. 
Però de nou, la sort no estaria 
de cara de les igualadines i les 
mallorquines posaven el 2-0 
al marcador, amb un autèntic 
golàs de Melody.
Tot i així, l’equip #blau, no va 
baixar els braços en cap mo-
ment, tot buscat un gol que 
donés esperança per a la re-
muntada. Però malaurada-
ment aquest no va arribar, i 
una pilota a l’esquena de la 
defensa blava va ser aprofitada 
per Esme, al minut 30 (3-0). 
Amb aquest resultat s’arribà a 
la mitja part.
Va ser començar la 2a fase 
part, i l’equip va encaixar el 
quart gol, al minut 46, que 
deixava sentenciat el partit.
Les blaves van seguir lluitant 
fins al xiulet final, encaixant el 
cinquè gol al minut 61.
Amb aquesta derrota les bla-
ves segueixen a la 8a posició 
amb 14 punts, però a només 
5 punts de la zona de descens, 
quan s’acaba la primera volta 
de la lliga.
L’equip descansarà de la com-
petició durant un mes, on tor-
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VÒLEI / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na sols s’ha disputat 
un partit, la visita 

del Juvenil Masculí a la pis-
ta del Barberà, en un partit 
important ja que per la lluita 
de classificació. el partit va 
acabar 2-3 amb alts i baixos 
sobretot en el segon set. En 
el quart, els igualadins van 
estar a punt d’emportar-se’l 
però finalment van anar al 
“tie”. L’experiència i serie-
tat van fer que anés cap els 
de l’Anoia, i així portar uns 
punts importants per les as-
piracions de l’equip. La set-

mana que juguen contra el 
Balafia a Les Comes diumen-
ge a les 14:00.
Els demés equips també dis-

Victòria del juvenil de l’Igualada 
Vòlei Club

HANDBOL / LA VEU 

El Finques Argent 
Handbol Igualada es va 
desplaçar a Cornellà 

de Llobregat per disputar el 
partit corresponent a la jor-
nada 11 de Segona Catalana. 
El rival, Club Handbol Ràpid 
Cornellà, 11è a la classifica-
ció, però que venia de gua-
nyar els dos últims partits, té 
un equip molt equilibrat i que 
pot plantar cara a qualsevol 
de la lliga.
A l’equip anoienc li era molt 
important poder guanyar el 
partit perquè aquest triomf 
li suposava posar-se primer 
a la classificació, ja que el ri-
val directe, el S.A. Súria havia 
perdut el seu partit el dia an-
terior contra l’Handbol Vall-
doreix.
Així doncs els de l’Anoia tot i 
que no va ser un dels seus mi-
llors partits, van posar moltes
ganes i esforços per guanyar 
i els va donar bon resultat.
Els primers 20 minuts de 
partit el marcador va estar 
molt igualat, el Finques Ar-
gent sempre anava per da-
vant però amb 1 o 2 gols mà-
xim de renda. Va ser a partir 
del minut 25 quan els igua-
ladins van començar a tro-
bar-se bé a la pista i a jugar 
amb autoritat, aconseguint 
acabar els 30 primers minuts 
amb un resultat de 13 a 17, 
que donava certa tranquil·li-
tat per la segona part.
A la represa el Cornellà va 
sortir amb ganes i va sor-
prendre al Finques Argent 
C.H.I. anotant un parcial de 
2 a 0 els primers 5 minuts, 
posant-se a 2 gols només 
dels igualadins. Però l’Igua-
lada va reaccionar i en pocs 
minuts va recuperar la dife-
rència inicial de 4 gols. Tota 
la segona part va ser un pro-

grés continu d’increment de 
la diferència en el marcador, 
demostrant el perquè es tro-
ba en els primers llocs de la 
lliga, al seu punt màxim la 
diferència ha estat de 9 gols 
més pel Finques Argent.
El Cornellà es va donar per 
vençut, ja que veien que no 
podien amb el joc ràpid en 
atac dels ara mateix líders, ni 
amb la seva defensa contun-
dent.
El final de 21 a 30 pels igua-
ladins, reflecteix bé el que va 
ser el partit.
Amb aquest resultat l’Hand-
bol Igualada es col·loca pri-
mer a la classificació de la 
lliga empatat a 17 punts amb 
el SA Súria, seguit de prop 
per l’Handbol Valldoreix, 
amb 14 punts i per l’Hand-
bol Sant Miquel, amb 13. 
Això ens dona una idea de 
l’ajustada que va la lliga, però 
també el bon equip que té el 
conjunt igualadí, que aquest 
any podria pujar a 1a Catala-
na. Encara queda molta lliga 
i no podem llençar focs arti-
ficials, però aquesta tempo-
rada l’equip està demostrant 
la seva bona forma, la men-
talitat guanyadora i una su-
peració tècnica molt evident.
Entrenats pel Pol Cantero, 
van jugar: Jordi Bermejo 
(13 aturades) i Eric Plaza ( 
4 aturades). Jugadors: Òscar 
Visa (8), Jordi Vilarrubias 
(3), Esteban Lezama, Rubén 
Álvarez (1), David Cubí (1), 
Josep Lluis Àlvarez (1), Sergi 
Garcia (4), Marc Vilches (1), 
Jordi Grado (5), Adrià Suero 
(4) i Roger Calzada (2).
Pròxim partit es juga a Les 
Comes d’Igualada, el dissab-
te 16 de desembre, contra el 
OAR Gràcia Sabadell B actu-
alment 8è a la lliga.

puten entre dissabte i diu-
menge, a les comes , con-
sulteu les xarxes socials per 
saber horaris.

L’Handbol Igualada se 
situa primer de la lliga

HANDBOL / LA VEU 

L’equip Special SAI 
Handbol Igualada, es 
desplaçava fins el pave-

lló de Ca la Tona de Canove-
lles diumenge 3 de desembre 
per disputar el partit corres-
ponent a la quarta Jornada de 
la lliga Demanoenmano.
Els igualadins segueixen la 
bona línia ascendent i mos-
tren dia a dia el seu esperit 
d’esforç i superació amb gran 
dosi de motivació i treball en 
equip.

Ja des de l’inici del partit , els 
igualadins molt posats en el 
partit , es van imposar al llu-
minós. En tot moment , van 
sentir-se còmodes a la pista 
davant un rival que tot i el seu 
gran esforç, no va aconseguir 
aturar els igualadins. Millores 
en defensa i bon estat de for-
ma dels jugadors que aporta 
rapidesa en les jugades d’atac, 
van portar als de l’Anoia a la 
victòria merescuda per 2 a 15 
i una nova victòria cap a casa.

Per l’Igualada dirigits per la 
Cristina, van jugar: Jordi Nie-
to, Carles Pons, Álex Fuentes, 
Alba Nieto, Joan Solís, Ma-
nuel Cañete, Ivan Uri, Dani 
Haddouchi i Mª Ángels Ma-
rimón.
El proper partit es disputarà 
aquest proper diumenge 17 
de desembre a Igualada inclòs 
dins la Trobada per la Marató 
que organitza el Club Hand-
bol Igualada. L’equip igualadí 
s’enfrontarà  a les Franqueses, 

Nova victòria de l’equip Special 
SAI Handbol Igualada

Jornada freda dels bitllaires igualadins
BITLLES CATALANES/LA VEU 

El cap de setmana del 2 
i 3 de novembre es va 
jugar la 6a jornada de 

la lliga. L’equip “A” es va des-
plaçar a jugar contra el Lloreta 
Kin amb els següents resultats: 
primer partit CB. Lloreta Kin 
380 - Igualada “A” 355; segon 
partit 339-353. L’equip “B” es 
va desplaçar a Bellpuig per-

dent els dos partits: primer 
partit Bellpuig 370-Igualada 
366 i el segon partit 342-337.
Aquesta jornada podem des-

tacar que el jugador Manolo 
Jiménez del equip “A” va fer 90 
punts que es la màxima puntu-
ació d’un partit.



Jan Roca, el primer per la dreta, a la pista de Sabadell.
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Carla Bisbal (CAI) guanya el Cros de Gavà i Jan Roca (CAI) 
fa el rècord d’Igualada en 300 metres
ATLETISME / LA VEU 

Els 10 atletes del CAI 
Petromiralles parti-
cipants en la 18a edi-

ció del Cros Ciutat de Gavà, 
tingueren una gran actuació 
en les curses disputades  diu-
menge passat al Bosc de la 
Sentiu, amb organització del 
C.A. Gavà, i que comptaren 
amb la participació de des-
tacats atletes del fons català 
en les diferents categories, en 
ser la 5a prova puntuable per 
al G.P. Català de Cros de la 
FCA. 
Carla Bisbal era la guanya-
dora en Infantils fem., amb 
4’40” per cobrir els 1.470 m. 
de cursa.
Ayoub Ait Addi assolia la 4a 
posició en Juvenils masc., 
amb 15’47” per cobrir els 
4.710 m. de cursa, seguit de 
Sergi Santamaria, 5è amb  
15’47” i de Gerard Farré, 20è 
amb 17’59”.
Marina Suria era 4a en Junior 
fem., amb  12’20” per cobrir 
els 3.390 m. de la cursa con-
junta amb les  Juvenils fem., 

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com

en la que era 8a Carla Ale-
many, amb 13’13”.      
Marta Llagostera era 4a en 
Promesa fem. amb  25’08” per 
cobrir els 6.210 m. de cursa 
conjunta amb les Sènior, en 
la prova gran fem. domina-
da per Sara Loher (La Sansi)  
amb  23’32”.         
Jan Bisbal era 7è en Cadets 
masc. amb  11’13”  per cobrir 
els  3.390 m. de cursa, mentre 
Júlia Solé era 11a en Cadets 
fem. amb  6’35” per cobrir els 
1.890 m. de cursa, seguida de 

Marcel·la Solé, 22ª amb 7’06”.
El guanyador absolut masc. 
del Cros va ser el Promesa 
Abdelmounim El Joukh 
(Lleida U.A.)  amb  27’33” 
sobre  8.370 m. de cursa con-
junta amb els Sènior. 

Jan Roca, rècord d’Igualada 
en 300m
L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Jan Roca  va as-
solir diumenge, a Sabadell un 
nou Rècord d’Igualada en els 
300 m.ll., en el decurs de la 1a 

Jornada de Controls per Pis-
ta Coberta del passat cap de 
setmana. Hi participaren di-
versos atletes del CAI Petro-
miralles, dissabte i diumenge.
Jan Roca va millorar, amb  
34”94 en els 300 m.llisos,  
els 35”60 de la seva anterior 
plusmarca, del 21/12/2014 a 
Sabadell. 
També diumenge, Naima Ait 
Alibou era 2a global en els 
800 m.ll. fem., amb  2’19”84.  
Gemma Ortega participava 
en els 60 m.ll.fem., amb 8”37, 
i Victor Pifarré en els 60 m.ll. 
masc. amb 7”24, i 7”25 a la 
final.  
Pel que fa a les actuacions 
dels atletes del CAI en els 
Controls Sub-16 i Sub-18 de  
dissabte, Aleix Llorens s’im-
posava en el pes Cadet 2003, 
amb 12,89 m., seguit d’Alex 
González, 5è amb 10,09 m., 
mentre Pol Cos era 2n. en el 
pes Cadet 2004, amb 9,99 m.. 
Marta Galló efectuava el seu 
debut amb el CAI en els 200 
m.ll. Juvenil fem., amb 26”67. 

Mariona Rodríguez parti-
cipava en els 300 m.ll. Ca-
det fem. amb 47”36, David 
Muñoz en els 200 m.ll. Juve-
nils amb 25”58, i Axl Francia 
en els 800 m.ll. Junior, amb  
2’07”64.
La setmana anterior, en el 
Control de Combinades de 
Gavà, David Muñoz era 4t en 
l’Heptatló Sub-18 masc. amb 
3.509 punts, i els següents re-
gistres en les 7 proves: 60 m.ll:  
8”15 / Llargada: 5,54 m. / Pes: 
9,87 m. / Alçada: 1,57 m./ 
60 m.tanques: 10”07 / Perxa: 
3,40 m.  i 1.000 m.ll.: 3’06”90, 
sobresortint el 2n lloc en salt 
de perxa com a posició indi-
vidual més rellevant.
Alex González era  18è  en 
l’Hexatló Sub-16 masc. amb 
2.077 punts, i els següents re-
gistres en les 6 proves: 60 m.ll:  
8”37 / Llargada: 4,47 m. / Pes: 
9,86 m. / Alçada: 1,30 m./ 
60 m.tanques: 11”43  i 1.000 
m.ll.: 3’43”08, sobresortint el 
4t lloc en pes com a posició 
individual més rellevant.
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Gran resultat de Bernat Jaume als 
mundials individuals de Manchester

FUTBOL I VALORS / LA VEU 

El dimecres 29 de no-
vembre es va disputar el 
partit del Soci Solidari 

Barça - Múrcia de Copa.
Com ja és costum, per aquest 
partit la Penya Blaugrana des-
tina el seu servei d’autocar al 
Camp Nou a entitats iguala-
dines amb risc d’exclusió so-
cial o bé que tenen dificultats 
per anar a veure un partit del 
Barça. 

Josep Basols i Xavi Amigó 
campions de Catalunya 
de ral·lis de terra

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

La cinquena i darrera 
prova de la temporada 
del campionat català 

de ral·lis de terra va tenir lloc 
pers camins de la comarca de 
l’Urgell amb motiu del 24è 
Ral.li de Tàrrega amb la parti-
cipació de dos equips de Moto 
Club Igualada; Josep Basols 
copilotat pel barceloní Xavi 
Amigó amb Citroën DS3 R5i 
Miquel Pons copilotat per Mar 
Que amb Ford Focus 1.6.
El ral·li urgellenc constava 
de dos trams, un de 19 kms 
i mig i l’altre tram de gairebé 
10 kms. El tram més llarg es 
feia tres vegades i dos l’altre. 
Basols i Amigó arribaven a 
aquest ral·li amb moltes pos-
sibilitats de proclamar-se 
campions tot i que tindrien 
de lluitar amb l’altre equip 
que tenien encara possibili-
tats de títol co era el del llei-
datà Eduard Pons copilotat 

per l’osonenc Dani Muntadas 
amb Subaru.
A l’hora de la veritat, Basols 
va demostrar una clara supe-
rioritat i es va imposar en 
els cinc trams cronometrats, 
dominant en tot moment a 
la resta de rivals, guanyant 
el ral.li i juntament amb el 
copilot Amigó, proclamar-se 
campions de Catalunya de 
ral.lis de terra. 
Basols i Amigó han guanyat 
els ral.lis de Bellpuig, Tor-
refeta i aquest de Tàrrega i 
quedaren segons en el ral.
li de Cervera que puntuava 
pel campionat estatal. En la 
segona posició a Tàrrega es 
classificaren Eduard Forés 
i Jordi Mercader amb Cit-
roën DS3 R5. Mala sort per 
Miquel Pons i Marc Que, 
obligats abandonar abans 
del darrer tram quan estaven 
fent un molt bon ral.li.

ESQUAIX / LA VEU 

Si fa 15 dies van tenir lloc 
a França els mundials 
per equips, ara tocava 

els individuals a aquesta ciu-
tat del nord d’Anglaterra. 
De fet l’igualadí va tenir sort 
ja que va entrar a prèvies molt 
a última hora degut a alguna 
baixa i no va ser fins 3 dies 
abans que va rebre la comu-
nicació per optar a entrar al 
quadre principal.
A 1a ronda de el anoienc ja 
va donar mostres de que no 

200 nois van al Camp Nou gràcies al 
Soci Solidari 

Amb la col·laboració de Creu 
Roja podem disposar d’en-
trades per aquests col·lectius, 
i enguany n’han gaudit unes 
200 persones del Grup Àuria, 
Futbol i Valors, La Kaserna, 
Associació contra el Cancer, 
Càrites, Creu Roja i del centre 
de salut mental ARMPA.
A part d’aquestes entitats, 
també hem facilitat l’accés al 
Camp Nou distribuint entra-

des als instituts de secundà-
ria d’Igualada, coordinats per 
l’associació ANIMA’NS i els 
equips formatius de futbol de 
la Penya Blaugrana de l’Ate-
neu.
Aquesta iniciativa és possible 
gràcies al Barça per declarar 
aquest partit com a dia del Soci 
Solidari, i en el nostre cas tam-
bé és possible a la distribució 
d’entrades que en fa Creu Roja.

anava a fer turisme derrotant 
contra pronòstic l’egipci Se-
bhab Essam 3-1, 11-8, 11-9, 
9-11, 11-9. A 2ª ronda de prè-
vies i també contra pronòstic 
es va desfer del complicadís-
sim americà Chris Gordon, 
62è del rànquing mundial 
guanyant-lo 11-7, 7-11, 11-7, 
8-11, 11-7.
En el quadre principal dels 
millors 64, el sorteig el va em-
parellar amb el seu company 
de selecció, el gallec Borja 
Golan, 18è del món caient 
en un partit que va anar de 

menys a més per 4-11, 7-11, 
9-11.
Gran resultat del jove anoienc 
on solament li resta aquest fi-
nal d’any un torneig a Qatar 
amb la possibilitat d’entrar 
per primer cop als top 100 
mundial. 

Caga tió infantil.
Com es norma des de fa ja 
una bona colla d’anys, el pro-
per dissabte dia-23, l’Esquaix 
Igualada organitza un any 
més el caga tió infantil obert 
a tots els més petits del club.

Laura Rodríguez, del CNI, 
amb l’equip nacional
NATACIÓ / LA VEU 

Laura Rodriguez del CN 
Igualada, després de ne-
dar dissabte passat dia 2 

de desembre la Copa Catalana 
de Fons (5 kms) al CN Terras-
sa, on va quedar en 12ª posició 
amb un temps de 1.02.59.28, 
ha estat tota la setmana pas-
sada fins al dia 9 de stage de 
preparació amb l’equip nacio-
nal Junior de Aigües Obertes 
a Lanzarote. 

L’Acadèmia d’anglès Helen 
Doron i el CNI signen un 
contracte d’esponsorització
Irene  Moreno, directo-
ra  d’Helen  Doron  English, i 
David Ramis i Antonio Varea, 
president i vocal del CNI, van 
oficialitzar el contracte.
El president de l’entitat David 

Ramis, va mostrar el seu agra-
ïment davant la responsable 
de l’empresa col·laboradora i 
va destacar la gran ajuda que 
suposa això per al club. Amb 
aquest contracte el CNI suma 
un nou patrocinador i comen-
ça un període de relacions en-
tre ambdues entitats.
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CULTURA / CRISTINA ROMA 

Aquests dies l’Associ-
ació Cultural el Pati 
d’Igualada celebra els 

seus 10 anys d’existència i per 
fer-ho ha preparat el projecte 
“10 anys jugant al Pati”, que 
aquest cap de setmana tindrà 
els actes principals.
Des de fa 10 anys l’Associa-
ció Cultural el Pati es centra 
a donar a conèixer els jocs de 
taula en diferents vessants i a 
promocionar el joc en família 
i amics com a opció de gaudi 
i aprenentatge. El joc de taula, 
permet socialitzar i assimilar 
valors, dona consciència de la 
gent que ens envolta i treu l’in-
fant que tots duem a dins.
L’Associació Cultural el pati 
té la seva seu social a l’Ateneu 
Igualadí i programa diverses 
activitats que ja estan conso-
lidades: les Patitrobades, cada 
dos mesos, les Pati-nigth, cada 
últim dissabte de mes i el Di-
lluns de rol, que són cada set-
mana.
El cap de setmana passat, i 
dins els actes preparats per 
a la celebració del 10è ani-
versari, van fer Patitrobades 
a centres sociosanitaris de 
la ciutat  (Espai Cívic Centre 
Passeig, Residència Pare Vi-
laseca i F.A.P. Àuria), amb la 
idea de fer descobrir als pro-
fessionals dels centres l’ampli 
ventall dels jocs de taula con-
temporanis i la seva utilitat 
per ajudar a tractar diferents 
carències dels usuaris (memò-
ria, dificultats físiques, visuals, 

socials, empatia, gestió de les 
emocions…) i fomentar el joc 
en família.

10 anys jugant al Pati
I aquest cap de setmana es du-
ran a terme els actes centrals 
de la celebració dels 10 anys 
de l’entitat. 
Tant dissabte com diumenge, 
a partir de les 10 del matí, hi 
haurà jocs de fusta gegants 
instal·lats a la placeta i al cor-
raló de l’Ateneu. Aquests jocs 
gegants arriben a Igualada 
gràcies a la col·laboració amb 
la secció de jocs del CAE de 
Manresa i estaran oberts a tot-
hom.

Dissabte al matí, de les 10 a 
les 2, tindrà lloc un Patirol 
dels 10 anys, dirigit a totes les 
edats. Es tracta d’un joc narra-
tiu per excel·lència, en el qual 
els jugadors són els protago-
nistes i a l’hora els guionistes 
de la seva aventura, dirigits 
per un narrador/director de 
taula (master) que els guia, 
proposa accions i decideix el 
desenllaç final d’aquestes, per 
arribar a dur a bon terme la 
historia.
Aquest taller proposa unes 
partides curtes dirigides amb 
la intenció d’apropar el rol 

a la gent i es disposarà de la 
col·laboració de la societat de 
Pathfinder (associació de caire 
nacional i internacional) per 
muntar taules de jugadors. In-
clou un taller de rol dirigit als 
infants i família a tall de tastet 
d’iniciació.
També es muntarà una taula 
informativa per a la gent que 
s’acosti i vulgui saber-ne més. 
A la tarda, de les 6 a les 8, hi 
haurà un Tastet de rol per a 
infants, dirigit a nens u nenes 
a partir de 8 anys.
De les 8 del vespre a les 10 de 
la nit es podrà conèixer què 
és el Soft Combat amb un 
torneig d’exhibició. L’activitat 
consisteix en un torneig amb 
combats d’exhibició amb ma-
terial, armes i cuirasses pro-
duïdes a taller propi, fabricats 
amb fibra de vidre, cuiro, es-
cumes, cinta....
Està dirigit a aficionats que ja 
porten temps practicant-lo. 
Les armes no poden danyar i 
els impactes en cap i coll no 
compten. Cada impacte és un 
punt menys, quan s’arriba a 
zero es perd. El temps de cada 
combat és d’un màxim de 10 
minuts.
El premi per al guanyador serà 
una espasa de softcombat va-
lorada en 50€.
I durant tota la nit i matinada 
(de la 1 a les 6) es farà la Igua-
lada Nocturna, una sessió 
performance d’interpretació 
cooperativa per desenvolupar 
una trama de manera impro-
visada entre participants i 
narradors, seguint un mínim 

Associació Cultural el Pati: 10 anys jugant a Igualada

relat d’indicacions per arribar 
a un final concret.
La sessió es farà al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu i es permetrà 
l’accés de públic al segon pis. 
Diumenge a partir de les 10 
del matí començarà una Pa-
titrobada, en què es portaran 
jocs de taula que s’ensenyaran 
a tots els participants, com se 
sol fer habitualment a totes les 
patitrobades. 
Paral·lelament tindrà lloc un 
Taller & Concurs d’avions de 
paper, dirigit a totes les edats. 
Durant el taller s’ensenyarà a 
fer diversos models d’avions 
per tot seguit, fer un concurs 
de distància de vol i un altre 
de temps de vol.
Un dels actes estrella d’aquests 
dies de celebració és la Pen-
tatló de jocs de taula, que 
començarà a les 10 del matí i 

L’Associació celebra aquests dies el seu 10è aniversari i ho fa amb un cap de setmana farcit de jocs i activitats lúdiques 
a l’Ateneu Igualadí dirigides a tothom

acabarà a les 7 de la tarda. Es 
tracta d’un Campionat obert 
a tothom (prèvia inscripció), 
consistent a buscar el millor 
jugador de l’any dels cinc jocs 
de taula finalistes dels HISPA 
AWARDS, jocs que represen-
taran la comunitat lúdica de 
dissenyadors, dibuixants, edi-
tors i distribuïdors del país en 
el propers campionats d’Euro-
pa.
El guanyador serà el que tre-
gui la puntuació més alta en el 
comput general.
Els tres primers classificats 
s’enduran un premi:   
1r classif.  200€
2n classif. 100€
3r classif.    50€
Des de l’Associació el Pati es 
preveu que aquest concurs 
quedi implementat com a ac-
tivitat continuada anualment.

Jocs de rol, jocs 
de taula, tallers i 

concursos: un cap de 
setmana ple d’activitats 

per a tots els gustos
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Pluja eloqüent
L’Empestat. Autor: Jordi Oriol. Direcció: Xavier 
Albertí. Amb: Jordi Oriol i Carles Pedragosa. Pro-
ducció: Indi Gest. Teatre de l’Aurora, 2 de desem-
bre 2017

Paraula, música i imatge conflueixen en 
aquest espectacular poema visual que en-
llaça amb originals llicències La tempesta 

de Shakespeare, La pesta de Camus i la Sonata 
núm.17 –que Beethoven va escriure després de 
llegir l’obra del bard anglès– com a banda sonora. 
Una volguda coincidència que es troba en l’origen 
de L’Empestat i que traspua en tot el muntatge.
Encara és fosc a escena, que ja plou. I no ho deixarà 
de fer. Aquesta pluja literal dota l’espectacle d’un 
dinamisme extraordinari, d’una màgia que capti-
va per la seva bellesa i que esculpeix un a un els 
mots i les notes musicals que van apareixent cai-
gudes, com l’aigua, de no se sap ben bé on. La boi-
ra i la llum realcen l’estampa presidida pel piano, 
que es va omplint d’aigua i fins i tot dona cabuda 

als intèrprets. Excel·lents. Sens dubte, L’Empestat 
no seria el mateix sense aquesta invocada pluja, 
constant, sempre present, que com altres produc-
cions que utilitzen un recurs mòbil, com ara La 
marató de Nova York d’Edoardo Erba –que vam 
poder veure fa uns anys de la mà de la tarragoni-
na Sala Trono i on els actors Joan Negrié i Albert 
Triola es passaven gairebé tota l’estona corrent–, 
li atorguen una particularitat que la fan especial.
Com ja va fer a La Caiguda d’Amlet (on també ver-
sionava Shakespeare i Camus), entre d’altres aven-
tures gramaticals, l’actor i dramaturg Jordi Oriol 
demostra la seva passió i domini de la llengua 
transformant el sentit d’uns textos per conferir-los 
un nou significat. Analogies, encadenaments, jocs 
de paraules i una semàntica nova per explicar, 
amb eloqüència i enginy, que la paraula que dóna 
nom a les coses, els sentiments i, en definitiva, el 
propi món, pot arribar a ser un parany i, si no es 
controla, convertir-se en una plaga. 
Poesia artesanal, emotiva i intel·ligent que penetra 
per la pell, els ulls i les orelles. Impregneu-vos-en.

TEATRE / LA VEU 

La nova temporada d’hi-
vern i primavera 2018 
del Teatre Municipal 

l’Ateneu portarà a Igualada 
una variada i cuidada progra-
mació d’espectacles, coordi-
nada des del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament de la ciutat
El dia 30 de desembre tanca-
rà l’any amb valsos i polques 
de la família Strauss, inter-
pretats per l’Orquestra Terres 
de Marca, sota la batuta de 
Josep Miquel Mindán i ba-
llats per les escoles de dansa 
locals. Ja al gener arribarà El 
llac dels cignes amb el Russian 
Classical Ballet i l’espectacle 
Rudo de Manolo Alcántara, 
circ i música en un espai per 
a equilibris precaris. La músi-
ca és de la compositora Clara 
Peya.
El febrer serà moment per 
al drama dels refugiats amb 
El metge de Lampedusa, amb 
Xicu Masó. El contrapunt hu-
morístic, en canvi, el posaran 
les actrius igualadines Lloll 
Bertran i Neus Sanz, amb El 
secret de la Lloll i Un pedacito 
de mí.
A més, per celebrar el seu 15è 
aniversari, els Farrés Brothers 

i Cia. portaran a escena La 
visita de la vella dama, amb 
Vicky Peña i, el 27 d’abril, el 
Taller d’Òpera i el conjunt de 
música antiga de l’ESMUC 
presentaran l’òpera Orlando, 
dirigida per Daniel Mestre. 
L’endemà, Lluís Homar es po-
sarà el nas de Cyrano en una 
interpretació àmpliament llo-
ada per públic i crítica.
Ja al maig, Divertisment ser-
virà per conèixer el nou Ba-
llet de Catalunya i l’escenari 
igualadí tancarà la temporada 
el 26 de maig amb Les noies 

de Mossbank Road, una obra 
sobre l’amistat dirigida per 
Silvia Munt i protagonitzada 
per Clara Segura, Marta Mar-
co i Cristina Genebat.

Venda d’abonaments
El Teatre Municipal l’Ateneu 
posa a la venda preferent els 
seus abonaments a partir del 
dijous, dia 14 de desembre. 
Se’n pot adquirir un per a tres 
espectacles al preu de 45 eu-
ros o un de 10 espectacles per 
60 euros.
Als abonats de la tempora-

El Teatre Municipal l’Ateneu enceta nova temporada
“El Cyrano” de Lluís Homar, “La visita de la vella dama” dels Farrés Brothers i “Les noies de Mossbank Road” de Sílvia Munt 
formen part d’una variada proposta sobre l’escenari

da anterior se’ls mantindrà 
la butaca, sempre que con-
firmin la seva renovació per 
telèfon, en horari d’oficina 
trucant al 93 801 91 16 o per 
correu electrònic a turisme@
aj-igualada.net abans del di-
mecres, 13 de desembre, in-
dicant les obres escollides. 
Aquest dia serà exclusiu pels 
abonats de la temporada an-
terior que vulguin modificar 
la seva reserva de butaca, de 
18:30 a 20:30h.
La venda d’entrades i abona-
ments, sense cap taxa afegi-

da, es durà a terme al Punt 
de Difusió Cultural i Turís-
tica (c/ Garcia Fossas, 2), de 
dimarts a dijous de 18:30 a 
20:30h, els divendres de 19 a 
21h i els dissabtes i diumen-
ges d’11 a 14h i de 18 a 21h.
Els festius el servei està tancat.
La venda d’entrades general, 
serà a partir del diumenge, 
17 de desembre, a la taquilla 
del teatre i, a partir del di-
lluns, 18 de desembre, esta-
ran disponibles al servei de 
venda online del web www.
ticketea.com.
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
acollirà aquest cap de 
setmana Yerma, un 

clàssic de Federico García 
Lorca completament revisat, 
modernitzat i actualitzat als 
nostre temps. Es tracta d’un 
atractiu muntatge amb set 
actors i actrius en escena que 
parla de tu a tu amb el pú-
blic d’avui en dia adaptat per 
Marc Chornet -que també 
dirigeix el muntatge- i Anna 
Maria Ricart, dos dels drama-
turgs més influents del pano-
rama teatral actual.
Més de 80 anys després de la 
mort de Federico García Lor-
ca veurem una Yerma que té 
moltes coses a dir al nostre 
món, qüestionant el sentit del 
nostre present amb una atrac-
tiva posada en escena amb set 
actors que li donen força, be-
llesa i harmonia. Aquest ha 
estat un dels espectacles més 
aplaudits de la temporada i 
es tornarà a reposar en tem-
porada a Barcelona. Abans, 
però, el podrem veure aquest 
cap de setmana a la sala inde-

pendent igualadina.

La història de Yerma
La relació entre Yerma i el 
seu marit es va corcant pau-
latinament perquè, malgrat 
desitjar-ho amb delit, ella no 
aconsegueix quedar-se em-
barassada. La vida passa i la 
tristor s’apodera de Yerma. 
Un retrat cru dels nivells més 
privats de la nostra societat 

El Teatre de l’Aurora acull “Yerma”, un espectacle de 
García Lorca actualitzat i amb personatges d’avui en dia

on s’esdevenen les tragèdies 
més reals, la tragèdia íntima 
de Yerma, la tragèdia de no 
poder desenganxar-se del 
propi cos.
La crítica que ha destacat 
l’espectacle com una de les 
sorpreses de la temporada fa 
especial menció a Alba José, 
l’actriu que encara Yerma de 
qui diu que “la interpretació 
és pura, de vers cristal·lí i molt 

entregada” i que “l’actriu em-
peny una ventada de passió 
que tot ho remou, del riure 
frescal a les llàgrimes més pu-
nyents”. També destaquen “els 
lloables papers secundaris que 
completen l’escena, alhora que 
donen la rèplica i l’espai es-
cènic qualificat “d’excel·lent” 
i que “no només acompanya 
sinó que narra i adjectiva” i 
“atrapa a l’espectador”.

Yerma és un espectacle de Pro-
jecte Ingenu, una iniciativa te-
atral que neix el 2013 de la mà 
d’un grup de joves acabats de 
sortir de l’Institut del Teatre 
amb la voluntat d’investigar 
sobre el fet teatral. Amb pocs 
anys, s’ha consolidat com una 
de les companyies emergents 
de referència, amb èxits com 
Romeu i Julieta, que els hi ha 
valgut un ampli reconeixe-
ment de crítica i públic.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Yer-
ma, tindran lloc divendres 
15 i dissabte 16 de desembre 
a les 21 h. i diumenge 17 de 
desembre a les 19 h.  Després 
de la funció de divendres, els 
espectadors podran compar-
tir les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. 
Les entrades  15 € i 12 € (amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per Internet i 
a la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.  

TEATRE / LA VEU 

A punt de celebrar 40 
anys, el Grup Teatral 
de Capellades con-

tinua a plena activitat i amb 
molta vida. 
El passat 18 i 19 de novem-
bre ens van presentar l’últi-
ma estrena, El petit príncep 
d’Antoine de Saint-Exupéry, 
un projecte que es va iniciar 
al juny de 2014 i que el teatre 
La Lliga de Capellades es va 
fer petit enquibint les més de 
500 persones que van fer petit 
el teatre i per aquest motiu el 
Grup s’està plantejant la pos-
sibilitat de repetir-la propera-
ment. 
Mentrestant, el diumenge 
14 de gener de 2018 a les 7 
de la tarda els podreu veure 
a Can Papasseit de Vilanova 
del Camí, i estan gestionant 
altres possibles actuacions, 
atenent als programadors 
que s’hi ha interessat.  
El petit príncep s’ha presentat 
al cinema i als teatres, però 
aquesta és la pròpia versió 

del grup capelladí, que han 
estrenat en escaiença del 40è 
aniversari del Grup i dels 
gairebé 50 anys de bagatge 
teatral del seu director Pep 
Vallès. 
Dissabte passat durant el re-
partiment de premis teatrals 
d’Olesa de Montserrat, on el 
24 de setembre van represen-
tar Cervells en la Fosca, van 
aconseguir el primer premi 
al millor actor de reparti-
ment per a en Marcel Riba 
i el segon premi a la millor 
actriu de repartiment atorgat 
a Maria Delgado. La qualitat 
i bona salut d’aquest elenc ve 
demostrada pels 21 premis 
que durant els darrers dos 
anys han obtingut a diferents 
concursos, amb El miracle 
d’Anna Sullivan i Cervells en 
la fosca. 
En aquests moments estan 
preparant Els Pastorets “L’Es-
tel de Natzaret” que com ja és 
tradició presentaran a Cape-
llades el 25 de desembre a les 
7 de la tarda i el 7 de gener 
a les 6 de la tarda. Enguany 

amb moltes novetats: nou 
repartiment d’actors, renova-
ció de part de l’escenografia i 
especialment emprant noves 
tecnologies a base de projec-
cions que faran encara més 

El Grup Teatral de Capellades: 40 anys dedicats al teatre

dinàmic i innovador aquest 
espectacle, que compta amb 
un centenar d’actors i actrius. 
I en entrar l’any 2018, amb 
la creació de la Comissió del 
40è aniversari, està previst 

que iniciïn nous projectes, 
col·laborin amb altres enti-
tats i participin en diferents 
actes festius, culturals i tradi-
cionals que la vila capelladina 
ens té acostumats. 
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L’artista  Marcial 
Fernández Subirana 
(Igualada, 1953), ens 

ofereix una mostra de les se-
ves pintures d’abstracció ge-
omètrica a la sala del Portal 
del Llevador. L’artista ha anat 
deixant en la seva ja llarga 
trajectòria moltes mostres de 
les arts que ha cultivat: el di-
buix (clàssic i humorístic), el 
disseny gràfic, l’escultura i de 
manera especial la pintura. 
La seva activitat artística ha 
quedat plasmada en exposi-
cions i en múltiples treballs 
com il·lustracions, llibres, 
cartells, goigs, auques, dis-
senys varis, etc. Així mateix, 
ha participat en accions cul-
turals i artístiques.
Però el camp de la pintura és 
el que el va atraure definiti-
vament, partint d’uns fona-
ments clàssics i evolucionant 
a poc a poc cap a una expres-
sió cada vegada més abstrac-
ta de la realitat, fins arribar al 
punt on es troba, l’abstracció 
geomètrica, que el captiva i 
que ha esdevingut el terreny, 
el pentagrama, l’idioma amb 
el que experimenta i trans-
met la seva creativitat, que 
ha presentat en exposicions 
individuals i col·lectives, ga-
leries i certamens on ha estat 
guardonat. Darrerament ha 
estat sel·leccionat en el con-
curs de pintura Sanvisens 
de Sitges i també participa 

en una col·lectiva d’art de la 
galeria Àgora-3 d’aquella lo-
calitat.
La geometria  és present ar-
reu, de vegades subtilment 
o manifestant-se rotunda-
ment per si mateixa. Una de 
les expressions   humanes on 
intervé és l’art de la pintu-
ra. Antigues civilitzacions ja 
empraven la geometria en les 
seves decoracions. També la 
podem trobar  al darrera de 
les estructures,  la composi-
ció, la distribució o els equi-
libris d’un quadre.
A finals del segle XIX, amb 
les inquietuds culturals i ar-
tístiques que anaven sorgint, 
la geometria va anar prenent 
carta de naturalesa pròpia en 
el camp de la pintura (Hilma 
af Klint, Kandinsky, Malè-
vitx, Mondrian, Vasarely...) 
i la pintura geomètrica va 
servir de reacció davant de 

Marcial i la seva pintura geomètrica

l’art figuratiu, més subjectiu i 
emocional. L’art abstracte ge-
omètric  s’aniria extenent ar-
reu i molts artistes de diversos 
països  han seguit i segueixen 
aquesta expressió. 
En l’obra d’en Marcial, la geo-
metria  delimita i  distribueix 
l’espai en zones que, dotades del 
color, oferiran a l’espectador un 
mosaic on jugaran, es contra-
posaran i tensionaran els colors 
i matisos com en una mena de 
tapís, amb el segell personal 
anímic de la creativitat de l’au-
tor. I el fet de que aquestes obres 
tinguin una base geomètrica 
que les hi dona sobrietat, equi-
libri i elegància, no és obstacle 
per a que transmetin sensibili-
tat, imaginació i emoció a qui 
les contempla. Això és el que en 
Marcial vol oferir i compartir 
en aquesta exposició amb els 
que vulguin participar d’aques-
ta relació estètica.
 

RESTAURANTS

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

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 

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com
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

MÚSICA-DANSA / LA VEU 

Aquest proper dis-
sabte 16 de desem-
bre la companyia 

Com-padres actua a la Casa 
del Teatre Nu amb una pro-
posta musical i de dansa fla-
menca molt familiar: Chén! 
La companyia formada per 
Eva Navas i Antonio Zarco, 
juntament amb el seus fills 
Carmen i José, presenten 
un espectacle que va des de 
la delicadesa de la música 
clàssica a la força expressi-
va del flamenc caminant per 
diferents paisatges musicals 
envoltats de passió i emoci-
ons. Chén! és la terra que ens 
uneix i a la vegada ens sepa-

ra. La mare, font de vida i del 
darrer repòs. La que trepit-
gem per sentir-nos arrelats. 
La terra que ens acull, s’obre 
generosa i ens dóna vida. 
Chén! són les terres del món 
per on caminem i fugim.
Podeu veure la Cia. Com-pa-
dres a La Casa del Teatre 
Nu aquest dissabte 16 de 
desembre a les 21h. El preu 
de l’entrada és de 12€. Des-
compte de 2€ pels amics de 
La Casa i Gent Gran de Tous, 
acumulables. Podeu reservar 
les vostres entrades enviant 
un mail a teatrenu@teatrenu.
com o bé trucant al 677 519 
625 (María). La Casa del Te-
atre Nu oferirà servei de bar 
pels assistents.

Art flamenc a la Casa del 
Teatre Nu de Tous
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La Sala Municipal d’Ex-
posicions d’Igualada, 
situada al c/ Garcia 

Fossas 2, acull entre el 15 de 
desembre i el 14 de gener La 
memòria quieta, una mostra 
de fotografies de la col·lecció 
de l’anoienc Jordi Fernández, 
organitzada des del departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament amb la col·la-
boració del Consell Comar-
cal de l’Anoia. Els visitants 
hi podran apreciar un recull 
d’imatges que té la pretensió 
de mostrar diferents tècni-
ques fotogràfiques a través 
del temps i veure la societat 
en diferents àmbits a partir 
de finals del XIX fins als pri-
mers anys de la postguerra. 
La inauguració tindrà lloc 
aquest divendres, 15 de de-
sembre, a les 19:30h.

 

La Sala Municipal d’Exposicions 
d’Igualada rep la mostra “La memòria 
quieta” de Jordi Fernández

MÚSICA / LA VEU 

Com cada any la coral infan-
til Gatzara celebra l’arribada 
del Nadal amb un concert 
on participaran nens i nenes 
d’entre tres i setze anys. Cada 
grup de cantaires presentarà 
les peces treballades durant 
els assaigs d’aquest primer 
trimestre i al cap de setmana 
de treball del passat mes de 
novembre a Calafell, a més 
de diverses cançons nadalen-
ques conjuntes.
El concert de Nadal, doncs, 
tindrà lloc el dissabte 16 de 

desembre a les 18 h al Tea-
tre Municipal de l’Ateneu. 
De l’11 al 14 es vendran les 
entrades per a les famílies (3 
com a màxim) a l’Espai Cívic 
Centre, i la resta es podran 

La Gatzara celebra el Nadal cantant

comprar a partir del 15 (gra-
tuïtes per als menors de 10 
anys, aquests inclosos).
Si voleu celebrar el Nadal 
amb alegria i gatzara ja ho sa-
beu: us hi esperem!

MÚSICA / LA VEU 

Aquest dilluns hem dut 
a terme una concen-
tració per tenir present 

tots els col·lectius que veuen, 
en el seu dia, com els seus 
drets són trepitjats, doncs no 
hi ha dia que no constatem la 
vulneració dels drets humans, 
aquells drets tan senzills però 
tan grans que va recollir la De-
claració Universal dels Drets 
humans el 10 de desembre de 
1948, data que l’Assemblea Ge-
neral de les Nacions Unides va 
designar per ser commemora-
da arreu com el “Dia dels drets 
Humans”.
Tot evocant Pau Casals, aquest 
català universal ambaixador de 
la pau al món, en David Riba 

ens va tocar a la flauta traves-
sera “El cant dels ocells”, tot 
evocant Pau Casals, aquest ca-
talà universal ambaixador de la 
Pau al món.
Tot seguit, i entorn una rotlla-
na d’espelmes enceses per tal 
de fer present el batec profund 
de cada cor, enlairar així a l’in-
finit els nostres anhels de pau 
i respecte als drets humans, es 
llegiren de forma compartida 
alguns fragments de la Decla-
ració Universal dels Drets Hu-
mans adaptada i proclamada 
per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el 10 de de-
sembre de 1948, perquè: Recla-
men avui aquests i tots els al-
tres Drets Humans per tal que 
siguin respectats i aplicats tant 
aquí com arreu del món. 

Ucfr Anoia dona llum 
als Drets Humans

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge a les 6 de la tar-
da,  al teatre Casal Català, els 
Amics de la Música dels Hos-
talets de Pierola han progra-
mat el Concert de Nadal. I en 
aquesta ocasió serà a càrrec 
de l’Orquestra Terres de Mar-
ca dirigida pel mestre Josep 
Miquel Mindan, que ens in-
terpretaran obres de Strauss, 
Dvorak, i Txaikovsky.
L’Orquestra Terres de Mar-
ca sorgeix l’estiu del 2010 a la 
comarca de l’Anoia de la mà 
de Concepció Ramió i Josep 
Miquel Mindán, amb un grup 
joves intèrprets professionals. 

D’ençà de llavors ha realitzat 
vora una vintena de producci-
ons simfòniques i d’orquestra 
de cambra, d’òpera de petit 
format, de ballet i d’oratori. 
L’Orquestra Terres de Mar-
ca actua sota la producció de 
Contrapunt. Plataforma per a 
la promoció d’Activitats Mu-
sicals, una entitat que neix 
juntament amb l’orquestra, 
amb la voluntat d’anar con-
solidant diferents formacions 
vocals- instrumentals amb 
joves músics professionals a fi 
de fer arribar a tots els racons 
del nostre país propostes sin-
gulars de música clàssica i de 
música catalana.

Concert de Nadal dels 
Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola

Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923

Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
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Amb una estimable 
concurrència de pú-
blic, el passat 29 de 

novembre, va tenir lloc l’ac-
te de cloenda de l’Exposició 
itinerant “Patrimoni oblidat, 
memòria literària” a la Bibli-
oteca Central d’Igualada; una 
encomiable recerca visual i fo-
togràfica de la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana (CCEPC) en col·la-
boració amb l’Institut Ramon 
Muntaner, el Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI), 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da i l’Ajuntament d’Igualada. 
L’acte va ser inaugurat per la 
presidenta del Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada 
(CECI), Rosa M. Parés; i con-
duït per Josep Santasmases, 
president de la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Par-
la Catalana, vicepresident de 
l’Institut Ramon Muntaner i 
codirector de Plecs d’Història 
Local. 
Una visita àmpliament comen-
tada a través de tots els plafons, 
a càrrec del  també comissari 
de l’exposició, Josep Santas-
mases, va servir per a recórrer 
amb atenció aquells que repre-
senten el territori català, el seu 
patrimoni i la seva literatura, 
i en especial els dos plafons, 
representatius de la Comarca 
de l’Anoia, dissenyats expres-
sament pel Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI). 
Al decurs de l’acte van ser del 
tot elogiables la dissertació del 
senyor Santasmases i la recita-
ció de textos per part de la se-
nyora Margarida Barnús.
Òbviament, les paraules del 

Josep Santasmases van anar 
en la línia d’insistir en la im-
portància de posar en valor i 
relacionar elements patrimo-
nials, desapareguts o sinó en 
estat d’abandó, amb textos li-
teraris que al llarg del temps 
s’hi hagin referit. Tanmateix, 
el fet d’establir vincles entre 
patrimoni oblidat i literatura 
va guanyar un especial interès 
a propòsit de la recerca -en 
concret- aportada per Gemma 
Estrada i Carme Ferreras del 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI) a partir de 
la qual es posaven en relleu 
uns testimonials elements de 
l’Anoia susceptibles de ser re-
cuperats: l’antiga Església par-
roquial, d’Òdena; el Castell de 
Queralt, al terme de Bellprat;  
el Castell de Vilademàger, de 
La Llacuna; o el Convent de 

Des del lament de les pedres, l’Anoia també 
reclama el salvament d’un patrimoni 
oblidat i ple de memòria literària

sant Francesc, de Calaf.
Al capdavall, durant un mes, 
la mostra ha assolit amb èxit 
les expectatives projectades 
per l’Institut Ramon Munta-
ner (IRMU) i la Coordina-
dora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana (CCEPC), pel 
mateix Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada (CECI) a 
més de la intervenció d’altres 
institucions, entitats i parti-
culars, des de l’àmbit de posar 
l’accent i despertar l’interès 
per aquells elements del patri-
moni cultural tangibles que es 
troben en estat ruïnós o aban-
donats en un injustificat oblit 
i que haurien de ser un record 
vivent del nostre passat. Per 
descomptat, els records d’un 
lloc no moren mentre se’n faci 
memòria i s’insisteixi en la 
seva conservació.

Diumenge, comencen 
Els Pastorets d’Igualada
TEATRE / LA VEU 

Aquest diumenge, a 3/4 de 12 
del matí, en sessió reduïda, 
comença la temporada dels 
Pastorets d’Igualada al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Un any 

més la història del Lluqet i el 
Rovelló durant la nit de Nadal 
arribarà a la ciutat per a gaudi 
de grans i petits.
Les properes sessions seran els 
dies 23, 24 i 26 de desembre i 
7 i 14 de gener.

MÚSICA / LA VEU 

La setmana del 18 al 22 
de desembre a partir de 
les 18h l’Escola Con-

servatori de Música d’Igua-
lada organitza cada dia con-
certs d’alumnes de tots els 
instruments que s’estudien al 
centre. Aquests concerts es-
taran anunciats a la cartellera 
de l’Escola a partir del dilluns 
18 de desembre. 
Com a concerts extraordi-
naris d’aquesta setmana, tin-
drem el del dilluns 18 a les 

20h amb alumnes de 6è GP 
(darrer curs acadèmic) amb 
la Maria Selvas, fagot; el Niels 
Knudsen, trompa; l’Albert 
Boix, trompa i el Quintet de 
vent de l’Escola. I també el 
concert del dimecres 20 a les 
19.30h amb els alumnes de 
4rt de GP tutoritzats pel pro-
fessor Carles Viarnés.
Els concerts són a partir de 
les 18h a diferents espais de 
l’Escola i Conservatori Mu-
nicipal de Música d’Iguala-
da, Passeig Verdaguer 84, 86. 
L’entrada és gratuïta

Concerts a l’Escola 
conservatori municipal 
de música d’Igualada

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*

ateneucinema.cat

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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La Biblioteca Central 
d’Igualada vol premiar 
la fidelitat dels seus usu-

aris amb  el sorteig d’una pa-
nera literària entre les perso-
nes que s’enduguin documents 
en préstec durant aquest mes 
de desembre. Per participar-hi 
només caldrà que omplin la 
butlleta i la dipositin a l’urna 
del taulell de préstec. El sor-
teig d’aquesta panera, amb 
més d’una vintena de llibres 
per a tota la família, es farà el 
divendres 22 de desembre a la 
tarda. 
L’agenda d’activitats nadalen-
ques inclou tres presentacions 
de novetats editorials, la pri-
mera de la igualadina Maria 
Enrich que dimarts va presen-
tar la seva novel·la La sorra del 
rellotge, on explica la història 
de dues germanes que desco-
breixen el diari personal de la 
seva àvia i en reconstrueixen 
la història. Avui divendres a 
les 7 de la tarda, Enric Larreu-
la serà a la Biblioteca per par-
lar de La llengua dibuixada, 

el seu nou llibre on recull la 
seva lluita per salvar l’ús de la 
llengua catalana tot aprofitant 
els dibuixos que entre els anys 
1977 i 1984 va fer per a la re-
vista Butlletí dels Seminaris de 
la DEC d’Òmnium Cultural. 
Finalment, el dimecres 27 de 
desembre l’entrenador de bàs-
quet i coach esportiu Xavier 
Garcia Pujadas presentarà el 
llibre Experiencias sistémicas: 
impulsar equipos y talento.
Per als més menuts el dissabte 
dia 16, a 2/4 de 12, es farà una 

Una panera literària i moltes 
presentacions en un desembre 
intens a la Biblioteca 

Hora del conte especial per 
aprendre hàbits d’alimentació 
i higiene, amb L’Aurèlia s’es-
pavila. I durant totes les festes 
nadalenques a la sala infantil 
s’habilitarà un racó de jocs 
amb la col·laboració d’HABA. 
En aquest marc, el dimecres 3 
de gener a 2/4 de 6 de la tarda 
es farà una sessió especial de 
jocs en família adreçats a in-
fants de 2 a 4 anys. Per parti-
cipar-hi cal inscriure’s abans a 
la Biblioteca, perquè les places 
són limitades.

CULTURA / LA VEU 

Aquest passat 5 de desembre, 
un any més i ja és el quart, al 
Centre Dental Boca a Boca 
s’hi va realitzar el sorteig de 
quatre tractaments dentals 
per a infants fins que aquests 
compleixin els cinc anys 
d’edat, amb les butlletes re-
collides durant el Festival el 
Més Petit de Tots que va tenir 
lloc aquest mes de novembre 
passat al Teatre de l’Aurora 
d’Igualada. 
Amb la presència de Òscar 
Balcells com a Gerent del 
Teatre de l’Aurora, i també 
d’Anabel Villa, Odontope-
diatre i Responsable Sanità-
ria del centre, es va procedir 
a l’extracció de les butlletes 
guardonades amb aquest 
premi per part de dos joves 
pacients del centre, la Isona 
Prat Marsal i de Jordi Balcells 
Moncho que van assumir la 
responsabilitat de donar la 
sort als guanyadors de l’edició 
d’enguany. 
I els guanyadors son:
Ivet Colet de 2 anys
Berta Enrich  d’1 any
Laia Cos de 4 anys
Eloi Vilanova de 2 anys

Novament el Boca a Boca 
Centre Dental familiar expert 
en infants i joves, convençuts 
de la importància de la pre-
venció, sobretot en aquests 
primers cinc anys de vida 
dels més menuts, vol premiar 
i prendre el compromís d’in-
formar als pares sobre com 
avançar-se a possibles altera-
cions o malalties que puguin 
aparèixer en aquesta primera 
etapa, la més important en 
la formació del aparell buco-
dental dels nostres infants, i 
d’assumir-ne els tractaments 
que puguin aparèixer si s’es-
cau fins que facin els cinc 
anys.
El centre vol refermar així 
també el seu compromís amb 
la cultura pels infants i amb 
la societat Igualadina, i vol 
continuar treballant per in-
formar i sensibilitzar tothom 
en la prevenció de les malalti-
es d’un aparell tant important 
com és la boca, la porta de la 
salut al nostre cos, i també 
perquè els  joves pacients i 
totes la seves famílies puguin 
“menjar-se la vida a mossega-
des”.
Enhorabona als guanyadors i 
també als seus pares.

Ja hi ha guanyadors al 
sorteig Boca a Boca del 
festival El Més Petit de Tots

Demà dissabte 16 de desem-
bre a les 19.00 h. s’inaugurarà 
l’exposició “Fora d’ordre”, de 
la pintora igualadina Arian 
Morera, que es podrà veure a 
la galeria Artèria d’Igualada 
ja des del 5 de desembre fins 
el 7 de gener del 2018.
A l’acte hi serà present l’ar-

tista, amb l’acompanyament 
musical del Quartet Altimira.
Simultàniament hi haurà l’ex-
posició dels Guanyadors de 
l’edició del 2016 del Miniprint 
internacional de Cadaqués. 
Peces de gravat en petit for-
mat amb diferents tècniques.

“Fora d’ordre”, nova 
exposició d’Arian Morera 
a Artèria

DISSENY / LA VEU 

Aquests darreres set-
manes es va poder 
veure el fruit de la 

col·laboració dels alumnes 
de primer curs d’Artesania en 
Complements de Cuir de l’es-
cola municipal d’art i disseny 
Gaspar Camps amb el Mercat 
de Nadal de Can Alemany. 
El Mercat de Nadal de Can 
Alemany està inspirat en els 
típics mercats nadalencs dels 
països nòrdics.
Els alumnes van dissenyar i 
confeccionar unes boles de 
nadal en pell així com clauers 
amb estampats nadalencs 
com a un dels productes del 
mercat. Uns dissenys carac-
teritzats per la simplicitat que 
permet decorar de forma ori-
ginal i vinculant-se a un dels 
sectors productius de la ciutat 
a l’arbre de Nadal.
Des de l’escola municipal 

Gaspar Camps, estem especi-
alment orgullosos d’aquesta 
col·laboració ja que mostra 

Participació dels alumnes d’artesania 
en cuir de la Gaspar al Mercat de Nadal 
de Can Alemany

les infinites possibilitats del 
cuir, també a la decoració 
nadalenca.



Missioner igualadí

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho Mn. Romà Cortés Tossal, 
nascut a Igualada el 28 de març de 
1922 i morí, a Manresa, el 15 de de-

sembre de 1981(avui fa 36 anys) quan era 
rector de Caparrapí, (Facativà) a Colòm-
bia. Portava 34 anys d’exercici sacerdotal. 
Onze d’ells de missioner diocesà. El fune-
ral va tenir lloc a la basílica de Santa Maria 
d’Igualada, el dissabte dia 19 d’aquell mes, 
essent presidit pel bisbe de Vic, Dr Ramon 
Masnou. Hi assistiren 44 preveres. Les lec-
tures i pregàries anaren a cura de Josefina 
Godó, Josep Brunet Cortés i Mn. Joan Cor-
tés, germà del difunt.
Era fill d’Eusebi i Maria. Estudià al col.legi 

dels Maristes. Havia fet teatre amb els de 
l’EDI. Treballà a l’Ajuntament d’Igualada 
i als 18 anys, anà al seminari de Vic i el 
20 d’abril de 1949, fou ordenat sacerdot, 
en la Universitat de Comillas. En el bisbat 
va tenir cura de la Pastoral Familiar i dels 
Cursets de cristianitat. L’any 1970 marxà a 
Missions, d’on retornà -ja malalt- per pas-
sar a viure a casa dels seus germans Rita, 
Dolors i Joan, on, encara privadament hi 
celebrava l’Eucaristia, a la qual havíem as-
sistit, algun que altre cop, amb molta emo-
ció.
Abans de morir  deixà enregistrat un testa-
ment espiritual. 
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MÚSICA / LA VEU 

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada va celebrar 
la seva festa patronal en 

honor de la Immaculada.
El divendres dia 8 es va sumar 
com és tradicional a la festa 
major de l’església parroquial 
de Santa Maria, intervenint 
en els cants del solemne ofi-
ci que va presidir Mn. Xavier 
Bisbal acompanyat de Mn. 
Eduard Flores -que pronuncià 
l’homilia-, ambdós rectors “in 
solidum”, de Mn. Josep Aribau 
i del diaca Mn. Pere Roig. A 
la festa hi van participar els 
grups de pastoral de la prime-
ra parròquia igualadina que 
varen protagonitzar les ofre-
nes construint a les escales del 
presbiteri amb lletres blanques 
la frase “Tots fem parròquia”.
En aquesta avinentesa la Coral 
va estrenar per a veus mixtes 
la missa “In honorem sancti 
Hieronymi” de Maria del Rio, 
de la que ja s’havia ofert una 
pre-estrena en el concert del 
Roser de la Trobada d’Anima-
dors de Cants de Montserrat. 
La direcció fou de Coni Tor-
rents amb l’acompanyament 
a l’orgue de Lluís Victori. De 
la resta del repertori ofert 
cal esmentar entre d’altres, 
”L’himne a Santa Maria”, de 
Lluís Millet, com a cant d’en-
trada; “Benaurada!” de Joan 
Martínez-Colàs, a l’ofertori; 
“El Senyor ha fet en mi me-
ravelles” de Joseph Gelineau 
a la comunió; i com a comiat 
el cant final de l’oratori “Mil 
anys” de Valentí Miserachs.
En representació de l’alcalde 

de la ciutat hi assistí Maribel 
Cuadras, regidora de Govern 
Obert i Ensenyaments Artís-
tics que estigué acompanyada 
per Maite Torrents, organista 
i assessora de la Coral, Alfons 
Ferrer, responsable de publi-
citat i de relacions públiques, 
i Jordi Segura, dels Priors del 
Sant Crist.
L’estendard de l’esmentada 
Coral fou col·locat en el pres-
biteri.

Dinar de germanor
Amb un ambient càlid i cordi-
al es desenvolupà el diumenge 
10 de desembre, a l’Hotel Ca-

naletes el dinar de germanor, 
al que hi varen assistir tots els 
i les cantaires, i acompanyants 
entre els quals la regidora 
Maribel Cuadras, i els rectors 
de les tres parròquies igua-
ladines, Mn. Josep Massana, 
Mn. Xavier Bisbal i Mn. Edu-
ard Flores.
S’encarregà de conduí la festa, 
la secretària Concepció Cua-
dras que donà la benvinguda 
a tothom, esmentant el detall 
nadalenc que es distribuí en-
tre els comensals, elaborat per 
Elisabet Puñal, segons disseny 
de Mercè Travesset.
Tot seguit el president Lle-

Celebració de la festa patronal de la
Coral de Santa Maria d’Igualada

onard del Rio anuncià que 
recentment la Generalitat de 
Catalunya havia donat llum 
verda a la modificació dels 
estatuts i que l’entitat ja s’ano-
mena oficialment “Coral de 
Santa Maria d’Igualada”. I co-
mentà que en aquest 2018 la 
Coral, enfilava ja els 79 anys 
d’existència ininterrompuda, 
de servei a l’església i a la ciu-
tat d’Igualada, amb fidelitat als 
principis fundacionals, ads-
crits a la primera parròquia 
igualadina.
Després d’una benedicció de 
taula cantada, començà a ser-
vir-se el dinar, i a les postres 
hi hagué el tradicional brindis 
cantat per Isidre Solé C. que 
corejà per tothom.
A l’hora del cafè es lliuraren 
sengles obsequis nadalencs a 
la directora, Coni Torrents i 
als organistes Maite Torrents 
i Isidre Solé S. A continua-
ció es volgué obsequiar tam-
bé al president Lleonard del 
Rio per agrair la seva feina al 
capdavant de la Coral. Aquest 
l’agraí sorprès i commogut, tot 
valorant la importància dels 
detalls tan característics de la 
Coral, i ponderant els resul-
tats d’un col·lectiu tan divers 
i plural, unit per la voluntat 
d’un treball responsable i en-
grescador.
Tot seguit se celebrà una parti-
cipada tómbola de regals, gen-
tilesa d’empreses i comerços 
locals i comarcals.
També hi hagué una cantada 
de nadales, amb sorpresa in-
closa, i la festa va acabar amb 
el “Cant dels adéus”.

Jordi Saragossa fa fotos des 
d’infant. Ara també en fa, i 
moltes, acompanyant professi-
onalment Kilian Jornet.
A la sessió d’AUGA de dilluns 
dia 11 el públic va poder veu-
re les curses, l’entorn, la tra-
jectòria de Kilian Jornet, però 
sobretot la muntanya. Les 
muntanyes d’aquí i les d’Àsia 
i Amèrica retratades genial-
ment amb mitjans exclusius. 
Saragossa és un enamorat de 
la muntanya i el públic d’AU-
GA va quedar embadalit per la 
bellesa d’uns cims que només 
Kilian pot assolir i Saragossa 
guardar en imatges.
Sortir a cercar imatges quan 
encara falta molt per comen-
çar el dia o en postes de sol de 
llocs impossibles. La feina feta 
valent-se dels millors helicòp-
ters i els millors pilots té la seva 
recompensa. I el públic nom-
brosíssim en va poder gaudir.
I el proper dilluns última sessió 
del trimestre i any amb el Trio 
Blume. Tres igualadines que 
actuen amb molta freqüència 
a Alemanya i que ara podrem 
escoltar a l’Ateneu.

Les muntanyes de 
Kilian Jornet, a 
l’AUGA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

El Mural de la Llibertat: art col·lectiu contra 
qualsevol forma de repressió 

A quest passat diumenge, 3 de desembre, es 
va celebrar la Jornada per la Llibertat: una 
acció cívica en suport als presos polítics i a 

la República, que va començar a primera hora del 
matí, amb la participació de moltes mans (unes cin-
quanta persones) disposades a crear un gran mural a 
l’Avinguda Gaudí d’Igualada, destinat a exemplificar 
i convidar a una reflexió sobre la  polèmica situació 
política actual i la privació de llibertat d’expressió.
El mural en qüestió, en tant que imatge de tècnica 
lliure, va ser editat  sota el guiatge i la coordinació 
artística del col·lectiu de dissenyadors igualadins 
Gràfica Activa, branca solidària de l’entitat local i 
associació de professionals Disseny=igualada. De 
fet, aquesta iniciativa popular en suport als presos 
polítics i la República va ser promoguda pel CDR 
(Comité en Defensa de la República) d’Igualada i la 
Conca d’Òdena, en col·laboració amb les seccions 
comarcals de l’Assemblea Nacional Catalana i Òm-
nium, el Casal Popular d’Igualada, el Foment, i els 
Moixiganguers d’Igualada. 
Si bé, seguint aquesta premissa, els membres de Grà-
fica Activa són els que van fer prèviament el dibuix 
de l’esbós a la paret, amb indicació expressa del color 
de cada element, en cap cas no es desestimarien les 
possibles propostes personals i de llibertat creadora 
de cadascú. En aquest sentit, des d’un punt de vis-
ta temàtic, i sota el lema “Llibertat presos polítics. 
Som República”, amb els seus prop de quatre-cents 
metres quadrats, aquest mural respon a l’encomia-
ble propòsit de reclamar la llibertat dels consellers 
i líders socials  empresonats injustificadament per 
l’Estat espanyol sota l’empara de l’article 155, a més 
de posar l’accent en la importància de la República 
proclamada el passat 27 de novembre, al Parlament 
de Catalunya.
Pel que fa a la realització pròpiament artística, ide-
ada com a un disseny lliure de tecnicismes i expres-

sament participatiu en el sentit de contenir  molts 
elements pictòrics per a repartir, mitjançant l’ús de 
tintes planes, on els colors no mostren ni textures ni 
saturacions;  ha estat una creació d’un esplèndid cro-
matisme que representa un alegre paisatge selvàtic 

de plantes, arbres, flors, etc. Precisament, res com 
l’escenificació d’una profusa vegetació per a simbo-
litzar els anhels de llibertat d’un poble i, sobretot, per 
a elogiar el naixement i l’arrelament de la república 
catalana. 
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20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’histò-
ria del teatre independent de Cal 
Font a través de la mirada dels al-
tres.
De setembre a desembre al vestí-
bul del Teatre de l’Aurora.

FORA D’ORDRE
Arian Morera
Exposicó de pintures de l’artista 
igualadina.
Del 5 de desembre al 7 de  gener a 
Artèria, espai d’art i tallers.

EL 40 DE LOS RATONES
Claudia Jimena Torres
Exposició del procés creatiu del 
reciclatge artístic de la roba in-
fantil -carregada de records-, on 
aquesta retorna als seus propieta-

ris, convertida en ninots personalit-
zats i únics.
Del 4 al 22 de desembre a la sala 
d’exposicions de la Gaspar Camps.

NADAL MARKET
Iniciativa comercial de productes de 
disseny i artesania a Igualada. L’ob-
jectiu del mercat és oferir una selec-
ció de disseny i qualitat per regalar 
durant les festes de Nadal.
Del 6 al 24 de desembre a l’Emprem-
ta de Gràfiques Vilanova.

ÀNGELS FETS A MÀ
M. Angels Gual
Tots els anys l’Àngel del Nadal, guia 
de pastors en el pessebre, reparteix a 
les nostres llars pau, amor, harmo-
nia, alegria, felicitat...
De l’11 de desembre al 12 de gener 
al Punt de lectors de la Biblioteca

MÓN RURAL, MÓN 
NATURAL
Montserrat Oliva Segura
Exposició de gravats.
Fins a mitjans de gener a la Tossa 
de Montbui.

LA VOLTA AL MON EL 
VUITANTA CÒMICS
De Corea del Nord a Mèxic, d’Ucraï-
na a Canadà. Un recorregut pels cinc 
continents a través de la mirada de 
guionistes i dibuixants de tot el món 
i acompanyats pel personatge litera-
ri més viatger dels còmics, en Tintín.
Del 14 de desembre al 31 de gener a 
la sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

MARCIAL GEOMETRIES
Marcial Fernandez

Selecció de pintures en el seu es-
til de composicions d’abstracció 
geomètrica, de línies i tonalitats 
sòbries i elegants..
Del 9 al 31 de desembre al Portal 
del Llevador.

IGD BATX
Mostra dels treballs de recerca 
d’àmbit local d’alumnes de segon 
de batxillerat que s’han realitzat 
durant els dos últims anys.
Del 12 de desembre al 12 de 
gener al vestíbul de la Biblioteca 
Central.

LA MEMÒRIA QUIETA
Fotografies de la col·lecció de J. 
F.G. Vilanova del Camí
Del 15 de desembre al 14 de gener a 
la Sala Municipal d’Exposicions.

EXPOSICIONS



CINEMA
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.lícula de cinema fami-
liar “Vaiana”.  
Diumenge a les 12 del migdia al centre po-
livalent de Can Papasseit.

MÚSICA
Capellades 

Concert d’orgue “Bach segons Juan de la 
Rubia”. Entrada solidària per la Marató de 
TV3  
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.

VISITA GUIADA
Veciana 

Art Ecclesia: descobreix el patrimoni reli-
giós de l’Anoia. Podreu recórrer el Centre 
d’Interpretació del Patrimoni Religiós de 
la Comarca de l’Anoia,  
Diumenge a les 11 del matí a l’església de 
Santa Maria de Segur de Veciana.

DILLUNS 18 

AUDICIÓ
Igualada 

Trio Blume. Concert de Nadal
El barroc va ser l’època del baix continu, 
l’acompanyament que donava l’estructura 
harmònica als solistes de les peces de Bach, 
Marcello, Vivaldi, etc.. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Setmana de concerts dels alumnes de l’Es-
cola Conservatori Municipal de Música 
que mostren el treballat durant el trimes-
tre.
De dilluns a divendres a parir de 2/4 de 6 
de la tarda a l’Escola de Música.

ESPECTACLE INFANTIL
Piera 

“Truita d’estels”. Al cel viuen les cuidadores 
d’estels, que s’encarreguen de netejar, res-
taurar i vigilar tots els estels del cel. I... el 
que és més important, elles pengen un nou 
estel al cel cada cop qui aquí, a la terra neix 
un infant
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

DIMARTS 19 

CLUB DE LECTURA DE LITERATURA 

INFANTIL
Igualada 

Club de lectura adreçat a pares, mares, 
avis, àvies, mestres i professionals de l’edu-
cació, per conèixer, comentar i recomanar 
les novetats sobre llibres infantils. 
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

DIMECRES 20 

BALL
Igualada 

Bojos del swing!
Trobada per ballar swing. Oberta i gratu-
ïta.
Dimecres a les 9 del vespre al Cafè de 
l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
Calaf 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “Una conxorxa d’enzes”.
Dimecres a 2/4 de 8 de la tarda a la Bi-
blioteca.

CANTADA POPULAR DE NADALES
Piera 

Amb la participació dels infants dels cen-
tres escolars de la nostra vila, alumnes i 
professors de l’Aula Municipal de Música, 
membres de la  Coral  Xicoira i  la Colla 
Infantil dels Diables de Piera.
Dimecres a les 6 de la tarda a la plaça del 
Peix.

DIJOUS 21 

TALLER
Igualada 

eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen el 
servei de préstec de llibres electrònics.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

BINGO SOLIDARI
Igualada 

Dins dels actes de la Campanya de Reco-
llida de Joguines, les àvies i avis del casal 
han preparat un bingo solidari per recollir 
diners i poder comprar joguines per als 
infants de la comarca.
Dijous a les 7 de la tarda al Casal de la 
Gent gran del barri Set Camins.

DIVENDRES 15  

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “La llengua dibuixa-
da”, d’Enrich Larreula
Presentació a càrrec de Maria Enrich. Una 
història dibuixada de les vicissituds de la 
llengua catalana en temps de la suposada 
normalització.  
Divendres  a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

TEATRE
Igualada 

“Yerma”. Un atractiu muntatge que mo-
dernitza un gran clàssic de García Lorca 
per parlar de tu a tu amb el públic d’avui. 
Set actors en escena en una de les sorpre-
ses imperdibles de la temporada..  
Divendres  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CONCERT DE NADAL
Capellades 

Concert de Nadal amb els alumnes de 
llenguatge musical i alumnes de les bandes 
Happy Band i In Crescendo.  
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a la sala 
Pare Tous.

DISSABTE 16 

TEATRE
Igualada 

“Yerma”. Un atractiu muntatge que mo-
dernitza un gran clàssic de García Lorca 
per parlar de tu a tu amb el públic d’avui. 
Set actors en escena en una de les sorpre-
ses imperdibles de la temporada..  
Divendres  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

HORA DEL CONTE
Igualada 

“L’Aurèlia s’espavila”.
La protagonista del conte, amb l’ajuda dels 
tots els nens i nenes, anirà aprenent quines 
coses ha de fer per adquirir uns bons hà-
bits..  
Dissabte a 2/4 de 12 del migdia a la Bibli-
oteca Central.

MÚSICA
Igualada 

Concert de Nadal de la coral infantil Gat-
zara. Mostra del treball del primer trimes-
tre.  
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

TITELLES
Igualada 

Presentació de la col·lecció de llibres Un 
món de contes que edita Vicens Vives.
Contes d’arreu del món amb Titelles Naip.  
Dissabte a les 12 del migdia a la Llibreria 
Aqualata.

MÚSICA
Capellades 

Concert de Nadal: àries i duets de grans 
òperes a càrrec de Carmen Acosta, sopra-
no, Darryl Taylor, contratenor i Miguel 
Ángel Dionis, piano.  

Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

MÚSICA
Piera 

Audició de Nadal de l’Aula de Música. 
Cantata a càrrec dels alumnes de sensibi-
lització i llenguatge musical acompanyats 
per un combo de professors de l’aula.  
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Fo-
ment.

PESSEBRE VIVENT
Capellades 

Pessebre Vivent a càrrec del alumnes de 
l’escola mare del Diví Pastor..  
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda als Jardins 
de Casa Bas.

MÚSICA
Sant Martí de Tous 

Art flamenc amb la companyia Com-pa-
dres que presenta una proposta musical i 
de dansa flamenca molt familiar: Chén!  
Dissabte a les 9 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu.

DIUMENGE 17  

TEATRE
Igualada 

“Yerma”. Un atractiu muntatge que mo-
dernitza un gran clàssic de García Lorca 
per parlar de tu a tu amb el públic d’avui. 
Set actors en escena en una de les sorpre-
ses imperdibles de la temporada..  
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

ELS PASTORETS
Igualada 

Des de l’any 1959 l’Esbart Igualadí repre-
senta el conte de Josep Maria Folch i Tor-
res. El somni de dos rabadans en la màgica 
nit de Nadal.  
Diumenge a 3/4 de 12 del matí al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert de Nadal a càrrec de l’Orquestra 
terres de Marca dirigida pel mestre Josep 
Miquel Mindan, que ens interpretaran 
obres de Strauss, Dvorak, i Txaikovsky.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal Ca-
talà.

ELS PASTORETS
Calaf 

Sessió de preestrena dels Patorets de Josep 
M. Folch i Torras. Els Pastorets de Calaf 
son fruit d’una llarga tradició arrelada al 
poble de Calaf des de fa més de 90 anys..  
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a al sala 
Folch i Torras del Casal.

MÚSICA
La Llacuna 

Concert de Nadal de la Coral la Cuitora 
que ens oferirà un divers repertori de na-
dales i cançons tradicionals, tant d’aquí, 
com d’arreu del món.  
Diumenge a les 7 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Còpia d’un original sobre la perpetuació animal / 2. El porc el veu i ja 
saliva. Preocupat pel mal estat de l’omanita / 3. El mànec de la paella. Utilitzat preferentment en 
herbei. Fills de la Segona República / 4. Podrien ser ardits, si no fos pel mico. Xal amb càrrega 
elèctrica?: no, roca volcànica / 5. Elongació escurçada, la jaqueteta d’en Hitchcock. Obre la gana 
/ 6. Aprofiti bé els ossos, que ja cal que es guareixi. El regidor E. Deal / 7. Refila a can Bohigas. 
Quan en Tano n’era tenia mare / 8. Limiten la biodiversitat. No hi ha res pitjor, i això que pels 
ianquis és el déu. Creen addicció / 9. Em cruspeixo com l’esmentat Tano el pal indicatiu. La 
gloriosa caragirada / 10. A la tercera va la segona. Alliberat de transcendència, o si més no d’es-
tómac / 11. Herba a un no res de quedar consolada. Estima la de les claus / 12. Capicúa d’allò 
més explosiu. Roba molt fina per fer vels de monja / 13. Això, en canvi, són intimitats de iaia. 
Amfibi fet de dos neutrons i un protó.

VERTICALS: 1. Paret deformada, ideal per un segrest. Com més fosc més el desitgem / 2. 
Símptomes d’egolatria. Altera altera i estaràs a l’aguait. Part interna de la conna / 3. La neurosi 
de fer el ple?: no, excés de sang. Element molt freqüent a Sant Pere Molanta / 4. Pomells previs 
a Pasqua. Palets durs com pedres. Marxa de Puig-reig / 5. I entra a Òdena. Carmel difícil de 
llepar, està ple de cartells. Prou sonat, el veí, per estirar la locomotora / 6. Abans d’entrar al mu-
seu de Banyoles feia fletxes. Escorxadors a la mar de la Baells / 7. Sumat sense cap ni peus. Tot 
i ser més freqüent resulta tan atractiva com la dona barbuda / 8. Vehicula la mobilitat familiar. 
Carregui dalt de la mula i au!, amunt / 9. Tants com dàlmates. Per a la sèrie acetilènica és bàsic. 
Símbol irradiador / 10. Exagerada, la notícia de la picada d’abella. Preservatiu cerebral / 11. Pa-
rada i fonda al desert. Tan privat d’esma vital que no serveix ni pel dibuix / 12. Prou cavernícola 
per acompanyar en Loquillo. Al tancar aquesta edició.

 

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:
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El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

El laberint

Ajuda a l'estrella 
a trobar el camí 
fins a dalt de l'arbre
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DILLUNS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
Targeta Taronja 
21.00
De tot i més. 
Magazín sobre la 
vida.
22.00
Info Taronja. 
Totes les notícies 
d’Igualada i 
l’Anoia.
22.15 
Targeta Taronja. 
Anàlisi de 
l’actualitat 
esportiva 
d’Igualada i 
l’Anoia.
23.00
De tot i més 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMARTS
20.00
Info Taronja 
20.15 
La Plaça. 
Entrevistes a 
persones rellevants 
d’Igualada i 
l’Anoia.
21.00 
Batecs de Piera.  
(Piera TV).
21.45 
Montbui Actiu
22.00 
Info Taronja 
22.15 
La Plaça
23.00
Batecs de Piera 

23.45
Montbui Actiu 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMECRES
20.00 
Info Taronja
20.15 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 
21.00 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
21.30 
Obert 24h
22.00 
Info Taronja 
22.15 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

23.00 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
21.30 
Obert 24h 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIJOUS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
20.45
Montbui Actiu 

21.00
La Plaça 

22.00 
Info Taronja 

22.15 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
22.45 
Montbui Actiu 

23.00
La Plaça 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIVENDRES
20.00 
Info Taronja. 
Resum setmanal 
de les notícies 
d’Igualada i l’Anoia.
20.45 
Batecs de Piera. 
Repàs a l’actualitat 
cultural de Piera 
(Piera TV).
21.45 
En imatges. 
Reportatges dels 
actes culturals més 
destacats de la 
comarca.
22.00 
Info Taronja 

22.45 
Batecs de Piera 

23.45
En imatges 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al matí.

DISSABTE
10.00 
Info Taronja 

10.45 
Repeticions
16.00
1món.cat 
18.00
Repeticions
20.00 
Info Taronja
20.45 
Targeta Taronja 
21.30
La motxilla Taronja. 
/ La meva Anoia 
22.00 
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15
En imatges 

00.45
Montbui Actiu 

DIUMENGE
11.00 
Missa de Montserrat 
12.30
Repeticions
16.00
1món.cat 
18.00 
Repeticions
20.00 
Info Taronja 

20.45 
Targeta Taronja 
21.30 
La motxilla Taronja. 
/ La meva Anoia
22.00 
La Plaça 

22.45 
Info Taronja
23.30 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15 
En imatges 

00.45 
Montbui Actiu 

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoiaPROGRAMACIÓ

El 21D, a partir de les 19:45h., 
programació especial 

amb tertúlia i entrevistes
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

info@caminsdevent.com www.planxisteriagelabert.com

www.igualadahc.com
93 804 42 57

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

93 803 07 63

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

93 805 00 75
www.teatreaurora.cat

677 51 96 25
93 805 08 63
www.teatrenu.com

93 131 35 58
93 749 57 79

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar 

i omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca Teatre Nu

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

PROPERA TEMPORADA
FEBRER 2018



Que la força ens acompanyi Estrena •  Star Wars: los últimos jedi

RAMON ROBERT / 

F em una mica de wikipèdica me-
mòria. Star Wars (també cone-
guda com La guerra de les ga-

làxies) és una sèrie de pel·lícules, que 
a mig camí entre la ciència-ficció i el 
cinema d’aventures, pertany al gènere 
de l’òpera espacial èpica. Originalment 
concebudes pel cineasta nord-americà 
George Lucas, a partir de l’any 2012 
són produïdes i distribuïdes per The 
Walt Disney Company, que li va com-
prar la propietat i els drets d’explotació 
al citat Lucas.
La primera pel·lícula de la sèrie, La 
guerra de les galàxies (1977), va comptar 
amb els actors Mark Hamill, Harrison 
Ford, Carrie Fisher i Alec Guinness. Rà-
pidament va recaptar molts milions de 
dòlars i es va convertir en un fenomen 
de la cultura popular a nivell mundial. 
Aquella pel·lícula va formar part d’una 
molt apreciada trilogia de pel·lícules, les 
dues últimes fetes als anys 80.
Setze anys després de l’última pel·lí-
cula va arribar als cinemes Star Wars: 
Episodio I – La amenaza fantasma 
(1999), la primera cinta d’una nova 
trilogia centrada en els anys previs a 
l’anterior. Liam Neeson, Ewan Mc-
Gregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, 
Hayden Christensen, Samuel L. Jack-
son i Christopher Lee van estar en el 
nou repartiment. A l’any 2012, la fac-
toria Disney va adquirir Lucasfilm i 
va anunciar la realització d’una nova 
trilogia cinematogràfica integrada per 

Star Wars: Episode VII – El despertar 
de la Fuerza (2015), Star Wars: Episo-
de VIII – Los últimos Jedi (2017) i la 
encara inèdita Star Wars: Episode IX 
(2019). També es van anunciar altres 
pel·lícules derivades de l’univers de 
Star Wars; la primera d’elles portaria 
per títol Rogue One: Una història de 
Star Wars.
Ara s’estrena, doncs, la segona de les 
tres pel·lícules de la tercera trilogia. 
En ella, la malvada Primera Ordre s’ha 
tornat més poderosa i té contra les 
cordes a la Resistència liderada per la 

Desitgem unes bones festes als nostres 
alumnes actuals i de sempre
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Casp cantonada Bailén
Cicle Gaudí •  Sabates grosses

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 28 de desembre a les 
vuit del vespre, a l’Ateneu 
Cinema i dintre del Cicle Gau-

dí, el Cine-club presenta la produc-
ció catalana del 2017  Sabates gros-
ses, dirigida per Ventura Pons. No és 
la primera vegada que Ventura Pons 
ens presenta una història i un repar-
timent corals que pretenen retratar 
un cert estat de les coses o, en el cas 
present, algunes de les paradoxes de 
la Catalunya contemporània.
Aquí se centra en les peripècies dels 
habitants d’un immoble barceloní, 
que el cineasta coneix prou bé per-

què hi va viure durant més de vint 
anys, tot i que fets reals més o menys 
increïbles s’alternen amb ficcions 
que parlen d’aristòcrates beats o ca-
pellans impotents, guiris indepen-
dentistes i porteres valencianes que 
exerciran de fil conductor de les di-
verses històries.
El director català més prolífic bar-
reja crítica i humor en un títol força 
divertit amb noms tan coneguts com 
els de Joan Pera, Amparo Moreno, 
Vicky Peña o un Pedro Ruiz recupe-
rat per a l’ocasió i autor amb la can-
tant Lucrecia de Que cante el Papa, la 
cançó que tots acaben ballant a l’es-
glésia dels Dominics d’Ausiàs March

General Leia Organa (Carrie Fisher, 
morta fa uns mesos). El pilot Poe Da-
meron (Oscar Isaac) lidera una missió 
per destruir un cuirassat de la Primera 
Ordre. Mentrestant, Rey (Daisy Ri-
dley) haurà de definir el seu futur i la 
seva vocació, i Luke (Mark Hamill) re-
valuar el significat de la seva vida.
Aquesta estrena es fa simultàniament 
a més de mig món. Els poquíssims es-
pectadors i crítics que han pogut veure 
la pel·lícula anticipadament l’han jutjat 
de manera molt diferent. Per a alguns, 
més del mateix, però més avorrit, sen-

se inspiració i a la baixa. Per a altres, 
cas del cronista cinematogràfic de The 
Guardian, Peter Bradshaw, “un emo-
cionant i explosiu viatge de proporci-
ons galàctiques. Un tsunami d’energia 
i emocions que explota en la pantalla. 
És impossible no deixar-se arrossegar. 
És divertida, entretinguda i visual-
ment enlluernadora”. Sigui com sigui, 
un gran espectacle, sens dubte una de 
les propostes més engrescadores del 
cinema d’aquestes properes festes. Ben 
segur que arrasarà en les taquilles de 
tot el món.



Estrena •  Star Wars: los últimos jedi
COCO

Estats Units. Aminació. De Lee Unkrich, Adrián Molina  
Miguel és un adolescent mexicà amb el somni de conver-
tir-se en llegenda de la música, tot i la prohibició de la seva 
família. La seva passió el portarà a endinsar-se en la Terra 
dels Morts, on potser podrà conèixer el seu veritable llegat 
familiar. Una producció Pixar.

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
Estats Units. Intriga. De Kenneth Branagh. Amb Kenneth 
Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Jo-
hnny Depp, Michelle Pfeiffer, Derek Jacob. 
Durant un viatge en el llegendari tren Orient Express, el de-
tectiu belga Hèrcules Poirot investiga un assassinat comès 
en el trajecte, i de resultes del qual tots els passatgers del tren 
són sospitosos del crim. Basada en una novel.la d´Agatha 
Christie.

  
WONDER

Estats Units. Comèdia dramàtica. De Stephen Chbosky. 
Amb Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Mandy 
Patinkinr. 
Ell es un nen, només té 10 anys. Va néixer amb una defor-
mitat a la cara. Ha estat operat una vintena de vegades, però 
sembla que res canviarà per a ell. Va a un nou col.legi, però 
allí sembla que tampoc hi encaixarà. La seva cara el fa di-
ferent

SE ARMO EL BELEN
Estats Units. Animació. De Timothy Reckart.
Bo és un burret petit, però valent, que anhela una vida més 
enllà de la seva rutina diària. Un dia deixa volar els seus 
somnis. En el viatge coneix a Ruth, una adorable ovella que 
ha perdut el seu ramat, i a Dave, un colom amb aspiracions. 
Durant el camí, tot seguint una Estrella molt especial, tro-
baran altres excèntrics animals. Tots ells seran els herois no 
reconeguts del primer Nadal.
.

LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR
Estats Units. Comèdia romàntica i dramàtica. De Michael 
Showalter. Amb Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hun-
ter 
 Explica la història real de Kumail i Emily, una parella que es 
coneix en un espectacle. Quan semblava que tot es quedaria 
en una trobada d’una nit, la seva relació comença a avançar 
malgrat les diferències culturals, complicant les vides de tots 
per les expectatives que tenien els pares de Kumail, musul-
mans estrictes
 

CÉZANNE Y YO
França. Biogràfica. De Danièle Thompson, Amb Guillau-
me Galliene, Guillaume Canet, Deborah François, Alice 
Pol
Vida de l’ escriptor Émile Zola i el seu company de col.legi, 
l´artista i gran pintor Paul Cézanne, amb qui mantindria 
una llarga i fraternal amistat al llarg de tota una vida.

STAR WARS: LOS ULTIMOS JEDI
Estats Units. Ciència-ficció i aventures. De Rian Johmson. 
Amb Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Óscar Isa-
ac, Mark Hamill, Carrie Fisher
La malvada Primera Ordre s’ha tornat més poderosa i té 
contra les cordes a la Resistència liderada per la General 
Leia Organa. El pilot Poe Dameron lidera una missió per 
destruir un cuirassat de la Primera Ordre. Mentrestant, Rey 
haurà de definir el seu futur i la seva vocació, i Luke revaluar 
el significat de la seva vida.
 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

STAR WARS: LOS ULTIMOS JEDI
Dv: 16:00/19:00/22:00
Ds: 16:00/19:00/22:00
Dg: 17:00/20:00
Dll: 17:00/20:00
Dc: 18:00/21:00
Dj: 17:00 (VOSE)

1/ STAR WARS (7A)
Dv i Dc: 16:00/19;00/22:00
Ds i Dg:13:00/16:00/19:00/22:00
Dll Dm i Dj: 19;00/22:00
1/ EL GRAN DESMADRE (16A)
Dll Dm i Dj: 16:55

2/ COCO (TP) 
Dv Dll a Dm: 17:10/19:20/21:30
Ds: 12:05/17:10/19.20/21:30
Dg: 12:05/17:10/19:20
Dll a Dj: 17:10/19:20
2/ COCO 3D (TP) 
Ds i Dg: 14:30
2/ SAW VIII (18A) 
Dv i Ds: 23:35
2/ EL GRAN DESMADRE (16A) 
Dg a Dj: 21:30

3/ COCO (TP)  
Dv a Dg i Dc: 16:15/18:30
Dll Dm i Dj: 18:30/22:50
3/ LIGA DE LA JUSTICIA  
Dv a Dg: 21:25/23:40
Dll a Dj: 21:25
3/ MY LITTLE PONY  
Ds i Dg: 12:30/14:20

4/ STAR WARS 3D (7A)
Dv: 18:00/21:00/00:00
Ds i Dg: 15:00/18:00/21:00/00:00
Dll Dc i Dj: 18:00/21:00
Dm: 21:00
4/ STAR WARS (en català)
Ds i Dg: 12:15
4/ STAR WARS (VOSE)
Dm: 18:00

5/ STAR WARS (7A)
Dv a Dj: 17:00/20:00/23:00
Ds i Dg: 12:00/17:00/20:00/23:00
5/ PADDINGTON 2 (TP)
Ds i Dg: 15:05

6/ PERFECTOS DESCONOCIDOS  
Dv: 17:45/19:45/21:45/23:45
Ds i Dg: 13:10/15:30/17:45/19:45/21:
45/23:45
Dll a Dj: 17:45/19:45/21:45

7/ WONDER (TP)
Dv a Dj: 17:30/20:10/22:30
7/ WONDER (en català) 
Ds i Dg: 12:45

8/ SE ARMO EL BELEN (TP)
Dv: 17:00
Ds i Dg: 11:55/13:45/15:40/17:40
Dll a Dj: 17:40
8/ ASESINATO EN EL ORIENT EX-
PRESS (12A) 
Dv a Dj: 19:30/22:20

SALA AUDITORI
STAR WAR: LOS ULTIMOS JEDI
Dv: 18:00/20:45 
Ds i Dg: 16:00/18:40/21:15

SALA PETITA
SE ARMO EL BELEN 
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:305 
COCO
Dg: 16:15
WONDER
Dv Ds i Dg: 20:30

CÉZANNE Y YO
Dg: 18:00
LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR
Dg: 19:50

Desitgem unes bones festes als nostres 
alumnes actuals i de sempre
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Desembre
15: Valerià; Cristiana (Nina); Sílvia.

16: Ananies, Azaries i Misael;  Albina; Adelaida (o Alícia). 
17: Joan de Mata; Llàtzer; Esturmí; Franc de Sena.
18: Mare de Déu de l’Esperança; Graci; Adjutori..  

19: Nemesi; Anastasi I, papa; Fausta;  Eva.
20: Benjamí; Domènec de Silos; Macari. 

21: Pere Canisi; Severí; Gliceri; Temístocles 

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

42è aniversari de la mort de l’

Vda. de Miquel Homs i Vila (1900-1956)

Que morí cristianament el 12 de desembre de 1975, a Barcelona.

T’estimem i seguim sempre pensant en tu.

Les misses, que se celebraran el diumenge dia 17 a les 12h del migdia, a la parròquia de la 
Sagrada Família d’Igualada i a l’església de Sant Ot de Barcelona (Pedralbes), 

seran per a l’etern descans de la seva ànima.

Àngela Miranda i Codorniu

El teu fill JOSEP M. HOMS i MIRANDA, familiars i les empreses GIESA, S.A - GIEXPORT, S.A. 
PROMOCIONES H.M., S.A. - FREELIVE, S.A. - HOMS ALONSO S.A. de Barcelona preguen als seus 

amics i coneguts la tinguin present en les seves pregàries.

MARIA GRATACÒS LLINÀS

La seva germana, Ma Teresa Gratacòs; Conxita Palau, cunyada; nebots, nebodes i persones 
molt properes, us fan saber la trista nova i preguen per tenir-la present en llurs oracions.
La cerimònia religiosa se celebrà dijous dia 7, a les 12 del migdia a l’Església parroquial de 
Sta. Maria dels Turers de Banyoles.
L’últim adeu es donà divendres dia 8, a les 5 de la tarda al Cementiri Vell d’Igualada.

Vídua de Salvador Ollé Bertran

Banyoles - Igualada, desembre de 2017

Ha mort cristianament el dia 6 de desemebre de 2017 a l’edat de 95 anys
A.C.S

Pregueu Déu per:

ROSER TRULL I CLARAMUNT
Va morir cristianament a l'edat de 81 anys el dia 11 de desembre de 2017

EPD

Els teus familiars i amics sempre et recordarem

Sant Martí de Tous, desembre de 2017
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ESGLÉSIA / LA VEU 

El dissabte 25 de novem-
bre, la Comunitat dels 
Missioners de Sant Jo-

sep del p. Vilaseca, juntament 
amb les parròquies on desen-
volupen la seva missió pasto-
ral, es van aplegar a Sant Martí 
de Tous per tal de dur a terme 
la 3ª peregrinació a Catalunya, 
en acció de gràcies per l’any 
que estem a punt de finalitzar. 
L’ermita de Sentfores va ser el 
lloc escollit enguany  per a la 
celebració, a la que van assis-
tir-hi més de 100 persones que 
van arribar caminant entre 
cants i oracions a Sant Josep, 
patró de la Comunitat de Mis-
sioners. Abans de la celebració 

de la santa Missa es van poder 
presenciar diverses represen-
tacions plàstiques, d’alguns 
moments decisius en la vida 
del p. Josep Maria Vilaseca 
fundador dels Missioners. 
Les interpretacions van estar 
a càrrec del col·laboradors 
de les parròquies dirigits pels 
germans estudiants del semi-
nari Josefí. 
Sota la mirada de la Mare de 
Déu de Sentfores va tenir lloc 
la celebració de l’Eucaristia 
concelebrada pels pares Mi-
guel Guillen mj. i Rigoberto 
Diaz mj. En acabar tots plegats 
van compartir un esmorzar  
on els assistents van gaudir 
d’una bona estona de convi-
vència i germanor. 

Tercera peregrinació 
josefina a Catalunya



              

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

·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 76
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 

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

psicologa col. num 18.704

Psicòloga

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

PILAR PRAT
JORBA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 15: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 16: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 17: ESTEVE/SECA-
NELL

Av. Països Catalans, 101

Dia 18:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 19: BAUSILI
Born, 23

Dia 20: CASAS V
Soledat, 119

Dia 21: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de LAIA VICENS / Periodista 
coautora del llibre “Operació Urnes”

Divendres, 15 de desembre de 2017

“A nivell de base dels partits, 
l’1 d’octubre va canviar les coses”

Soc d’Igualada. Vaig graduar-me en Periodisme l’any 2013 a la Universitat Pompeu Fabra i des de fa tres 
anys treballo al diari ARA, on he format part de les seccions de Política i Societat. Amb el Xavi Tedó, 
company de redacció, hem escrit ‘Operació Urnes’, un llibre sobre l’operatiu clandestí que va fer possible 
el referèndum de l’1-O.

Com va sorgir la idea de fer el llibre?

El tema surt perquè el Xavi i jo vam publicar un article 
a l’Ara el dia 2 d’octubre sobre el referèndum. Explicà-
vem que les urnes havien passat per Elna i la persona 

que va comprar les urnes es va voler posar en contacte amb no-
saltres perquè ens volia explicar algunes coses que no eren ben bé 
com les explicàvem. Ens va explicar com havia anat realment el 
tema de les urnes, a partir d’aquí vam veure que era una història 
espectacular.

És una mica gràcies a ell doncs que vau fer el llibre.

Clar, si ell no s’hagués posat en contacte amb nosaltres no  ha-
guérem arribat mai a ell, perquè no en teníem ni idea de qui era. 
 
A partir d’aquí, vau anar parlant amb altra gent?

Sí, el Lluís que és el pseudònim que li posem al llibre, ens posa en 
contacte amb gent que treballava just per sota seu en la piràmide 
de l’operatiu. Ell està al capdamunt amb dues persones més de la 
seva confiança i a sota hi ha una desena de persones que es fan 
càrrec dels principals magatzems arreu de Catalunya. A més, pa-
ral·lelament fem una recerca de persones que pensem que poden 
estar implicades, de gent del nostre entorn i coses que ja sabíem.

Gent de baix de tot, no?

Exacte. D’una banda anàvem des del Lluís cap abaix  i de l’altra 
persones que nosaltres intuíem que podien estar al darrere també 
que ens expliquessin la seva situació. De dalt cap a baix i de baix 
cap a dalt.

Vau tenir dificultats perquè la gent us expliqués coses?

La intuïció que teníem l’hem complert, persones que eren del 
nostre entorn més o menys proper podien estar implicades i ho 
estaven. Jo no m’he trobat amb ningú que no em volgués explicar 
la història. La gent ha estat súper generosa, ha respost bé i això és 

d’agrair. No volen que surti el seu nom això sí, però al final és més 
important el que van fer que no pas qui ho va fer.

Quins perfils de gent us heu trobat en aquest conglomerat?

L’única cosa que tenen en comú és que són independentistes. Per-
què després hi ha gent de la CUP, del PdeCAT, d’Esquerra Repú-
blicana, de l’ANC, d’Òmnium, gent de 20 anys, de 70... Era gent 
que estava disposada a tot per poder votar. Els que estaven més 
implicats eren gent de confiança dels partits polítics, però no ha-
vien de tenir cap càrrec enlloc, ni ser militants de res. 

Ara ho hem assimilat una mica, però estem parlant d’urnes, no 
de res il·legal. Com ho encaixava això la gent?

Ho vivien amb molta adrenalina, amb una mica de por, d’inse-
guretat, d’emoció... I en molts casos ens diuen que quan rebien el 
paquets amb les urnes, les miraven i se sentien com delinqüents, 
òbviament no ho són. Però era això,  al  fer-ho tot  tan  clandes-
tí, tan en secret, fent coses raríssimes, parlant amb clau... Com si 
fossin «narcos», vaja.

Explica’m algun relat o anècdota d’aquestes persones que t’hagi 
sorprès més.

A la d’Igualada li tinc molt de “carinyo” perquè soc d’aquí, Igua-
lada surt molt ben explicat perquè tenia més contactes. Però a mi 
m’agrada molt la història de Vila-rodona, que és el poble que aca-
ben fent el recompte a l’església. Però em va al·lucinar la manera 
d’arribar a aquesta història, perquè em vaig trobar de casualitat 
màxima en una manifestació el noi que havia estat guardant l’ur-
na i que havia portat la gent a l’església per fer el recompte. Cadas-
cú s’emociona per alguna història diferent.

Ens pots explicar alguna cosa d’Igualada?

Al llibre s’explica on s’amagaven les urnes, expliquem també com 
arriben a la ciutat; també expliquem que es van guardar en un ma-
gatzem i allà es van fer paquets; com els coordinadors van dividir 

la ciutat en 4 zones i llavors van distribuir les urnes en aquestes 
zones; el pla A, pla B, pla C... per si no sortien; l’arribada de les 
urnes a l’Ateneu i les decisions que es van prendre; com es fa el re-
compte en una classe de l’escola... També parlem del dia que entra 
la Guardia Civil a Events, el dia abans s’havia tret molt material.

Un cop acabat el llibre. Quina conclusió en pots treure d’aques-
ta part de la societat catalana capaç de fer això?

Nosaltres hem tingut la sensació que a nivell de base l’1 d’octu-
bre va canviar les coses. Van aconseguir coses que mai s’havien 
aconseguit, gent dels tres partits deixant de banda la seva ideolo-
gia, tots anaven a fer el mateix, a poder votar. I hi ha una imatge 
molt gràfica que expliquem al llibre de la nit de l’1 d’octubre: un 
coordinador local del PdeCAT que ja se n’anava cap a casa i es va 
trobar amb una regidora de la CUP i es van abraçar, i això mai 
s’ho hauria imaginat. Per tant això, hem notat que en molts pobles 
gent que no es portava del tot bé ara tenen una relació diferent i jo 
espero que segueixi a llarg termini.

I per quan la pel·lícula?

Nosaltres ja ens plantem [riu], hem patit molt, hem hagut de cór-
rer molt, hem dormit poc. Però seria increïble, és la història ideal, 
ho té tot: és divertida, té intriga i acaba bé. Jo crec que algú ja 
està preparant alguna cosa i jo seria la primera a anar-la a veure, a 
veure si algú s’anima. 

Ton Casellas, @toncasellas

Menú Sant Esteve 
dia 26 de Desembre de 2017

Consomé de pollastre de pagès amb tòfona · Caneló rostit de Sant 
Esteve amb la seva beixamel  · Sarsuela de rap, gamba vermella, 
calamar i cloïsses · Tronc de Sant Silvestre · Neules i torrons

Crema d’escamarlà amb arròs integral i all i oli de safrà · Lluç de 
palangre amb cremós de carxofa i oli de ceps · Cuixa d’ànec d’aglà 
rostida amb peres · Coulant d’avellana amb gelat de vainilla 
bourbon · Neules i torrons

-Canelons de rostit de Festa Major (Ració 3 canelons 6.50€)
-Crema de marisc amb gamba i musclos i arròs 8€
- Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat i torradetes 10€
-Terrina de foie amb torradetes i compota tomàquet 10€
-Escudella de galets i pilota  8€
-Ànec rostit amb peres 10€
 

Vi Blanc: Can Feixes “Blanc selecció”/Vi Negre: Lo 
Petitó  D.O. Montsant/Cava: Vilarnau Brut Nature D.O. 

Penedès/Aigua, Cafè/ Preu: 40€ IVA Inclòs

Vi Blanc: Can Feixes “Blanc selecció”/Vi Negre: Lo 
Petitó  D.O. Montsant/Cava: Vilarnau Brut Nature D.O. 

Penedès/Aigua, Cafè/ Preu: 40€ IVA Inclòs

Menú de Cap d’Any
dia 31 de Desembre de 2017

Crema d’escamarlà amb arròs integral i all i oli de safrà · Lluç de 
palangre amb cremós de carxofa i oli de ceps · Cuixa d’ànec d’aglà 
rostida amb peres · Coulant d’avellana amb gelat de vainilla 
bourbon · Neules i torrons

Menú d’Any Nou  
dia 1 de Gener de 2018

-Canelons de rostit de Festa Major (Ració 3 canelons 6.50€)
-Crema de marisc amb gamba i musclos i arròs 8€
- Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat i torradetes 10€
-Terrina de foie amb torradetes i compota tomàquet 10€
-Escudella de galets i pilota  8€
-Ànec rostit amb peres 10€

Menjar per emportar 
de les Festes de Nadal , 

Cap d’any i Reis 

Aperitiu Tàrtar de gamba vermella, blat de moro i caviar de la Vall d’Aran · 
Terrina de foie amb compota de poma gramy smith i festucs verds · Vieira 
amb amanideta de carxofes i llardons de cansalada ibèrica i oli de vainilla 
· Llobarro salvatge amb cremós de ceba tendra i tòfona · Porcell ibèric amb 
pure de poma, pinya i citronela i el seu suc de rostir · Sable de xocolata amb 
gelat de cacau gerds i pols d’or · Raïm de la sort i cotilló · Ball i servei de bar 

Vi Blanc: Menade D.O. Rueda
Vi Negre: Hado pujanza D.O. Rioja

Cava: Torelló Brut Nature D.O. Penedès
Aigua, Cafè i copa de sobretaula

Preu: 85€ IVA Inclòs

-1/2 espatlla de xai al forn 12€
 -1/2 cuixa de cabrit al forn 13€ 
-Sarsuela de rap, gamba, calamar i cloïsses 18€ 
-Cuixa de pintada desossada a la catalana 
amb moniato 12€
- Capó farcit de Nadal (48h d’antelació)  s/m 

*Comandes superiors a 60€ t’obsequiem amb una ampolla  de Cava D.O Penedès.*Per donar un millor servei agraïriem fer la seva comanda amb 24 hores d’antelació.

El Jardí
Restaurant 
d’Igualada

Rambla St. Isidre 12  
Igualada   

Tel. 938 03 18 64

Estem en moments de lluites soterrades, que s’endevinen en accions aparentment innòcues i en la propagació de rumors. Va anar molta 
gent a la manifestació de Brussel·les. Els que hi anaren en cotxe, van haver de fer cues a la Jonquera, però sempre van veure carreteres 
plenes de catalans. Alguns dels qui van anar en tren i avió van haver de superar problemes logístics. I en la majoria de mitjans pocs 
comentaris. L’estat va posar en dubte el nombre de catalans indicats per la policia belga. De la CNN ni en parlaven. Diuen que la majoria 
eren independentistes flamencs que viuen a la capital europea. Potser pensen que també han après el català, perquè semblava Barcelona. 
Massa desqualificacions i mentides. Sobren insults. El que fa poc feia posar-se vermell, ara és normal. Diuen que aviat es podran comptar 
vots, però hi ha qui en dubte. No es juga net, ni en igualtat de condicions. Uns tenen diners a dojo i altres se’ls han de gastar als jutjats. 
Uns són al carrer i altres a la presó o a Bèlgica. Sort que ve Nadal i la gent de bona voluntat es desitja Pau i Felicitat.


