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L’EDITORIAL

Bon Nadal a tothom
A questa setmana, La Veu us lliura dos 

exemplars especials. Per primera vegada, 
dues revistes gratuïtes, per a tots els nos-
tres lectors, juntament amb el periòdic. 

En total, prop de 200 pàgines, que s’afegeixen a la 
Revista de Nadal es va publicar la setmana passada. 
Darrere hi ha un esforç dels nostres departaments 
de Comercial, Disseny i 
Redacció, però, per da-
munt de tot, hi ha un 
compromís fidel, ferm i 
convincent de molts co-
merços i empreses, que 
han cregut en la continu-
ació del nostre projecte 
solidari, aquest any en 
benefici d’Apinas, i tam-
bé per enaltir una de les 
grans manifestacions po-
pulars d’Igualada, la Fes-
ta de Reis. No podem estar-ne més contents.
L’aposta del comerç i la indústria de l’Anoia amb La 
Veu va molt més enllà  de l’estratègia puntual d’in-
serir publicitat en un mitjà de comunicació. També 
és la demostració de creure en un territori, i en la 
seva gent, i en moments gens fàcils. El panorama 
sociopolític, prou remogut, i l’econòmic, que si bé 

millora no acaba d’agafar l’embranzida que neces-
sitaríem, unit a d’altres factors com la climatologia, 
han fet d’aquesta una campanya de Nadal atípica. 
Sigui com sigui, ningú no qüestiona el model de co-
merç català i ningú dubta que és un model de llar-
ga tradició i sòlid. Aquesta llarga tradició seguirà i, 
com ha fet sempre, s’adaptarà als temps. I així po-

sarem en valor el que 
ara en diuen la quali-
tat “de l’experiència de 
la compra”, un terme 
que té molt a veure 
amb el comerç de pro-
ximitat. El nostre. 
Ara que s’acosten 
dies en els quals fa-
rem molta despesa, 
és important reconèi-
xer el valor del nostre 
comerç, l’únic capaç 

d’oferir un ampli aparador amb una “experiència de 
compra” que té un efecte en nosaltres i en les per-
sones que finalment gaudeixen del que comprem. 
Aquests dies, invertirem molts diners pensant en fer 
feliços els altres, amb la il·lusió pròpia de les festes 
del Nadal. Compartim-la amb els comerciants de 
casa. Bon Nadal a tothom! 

Ara que s’acosten dies  en els 
quals farem molta despesa, és 

important reconèixer el valor del 
nostre comerç, el que tenim al 

costat de casa.
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Pep Guardiola, entrenador del 
club de futbol Manchester City, 
va declarar “Si la UEFA, la FIFA 
o la Premier em volen sancionar 
per portar el llaç groc, endavant. 
Però ells, especialment els Jordis, 
són a la presó. Només demanaven 
votar, no ho oblideu. El porto  es-
pecialment per dues persones que 
defensaven quelcom como votar. 
Per estar a la presó s’ha d’haver fet 
alguna cosa greu i ells ja hi porten 
més de 60 dies sense haver fet res 
que demanar votar.”

Mariano Rajoy, president del 
Govern, ha defensat Carmen Na-
varro, tresorera del PP, Alberto 
Durán, cap jurídic del partit, José 
Manuel Moreno, director d’infor-

màtica, i al mateix partit, acusats 
per haver esborrat els ordinadors 
de Luís Bárcenas. “S’han com-
portat com ho fa habitualment la 
gent en una circumstància com 
aquesta.”

Jaime Conejo Heredia, jutge que 
substitueix el titular del jutjat nú-
mero 13, Juan Antonio Ramírez 
Sunyer, de baixa per malaltia, 
que instruïa la causa del 1-O, ha 
esborrat el seu compte a Facebo-
ok, diuen que per que amagar els 
seus posicionaments espanyolis-
tes ara que ha de seguir aquesta 
causa contra l’independentisme.

Mariano Rajoy, president del 
govern de l’estat, va respondre a 
la notícia de El País on informa-
va de que la FIFA havia advertit 
que podria excloure la selecció 
espanyola del Mundial per les in-
gerències del seu govern en la Fe-
deració de Fútbol dient “estarem 
al Mundial i el guanyarem”

Oriol Junqueras, líder d’ERC, 
des de la presó d’Estremeras va 
fer una entrevista i, entre altres 
moltes coses va dir “Deixaran 

ferides i haurem d’aprendre a viu-
re sense rancúnia.”

Jordi Sánchez, líder de l’ANC, va 
fer una aparició mediàtica en un 
míting electoral sent a la presó de 
Soto del Moral, però va ser casti-
gat per “saltar-se les normes peni-
tenciàries”.

La Guàrdia Civil,  creu que les 
manifestacions dels darrers 11 de 
setembre formen part del delicte 
de rebel·lió i així ho fa fet arribar 
en un informe al jutge Llanera del 
Tribunal Suprem. Entre els noms 
que apareixen a l’informe, hi ha el 
de la número 2 dels republicans, 
Marta Rovira, l’expresident Artur 
Mas i la portaveu de la CUP Anna 
Gabriel.

Laura Sancho és una noia de 18 
anys ha donat el seu vot a Car-
les Puigdemont, president de la 
Generalitat, que es troba exiliat a 
Brussel·les i que no ha pogut exer-
cit el seu dret a votar. Després de 
votar, a Barcelona, la noia ha de-
clarat “que el President estigui exi-
liat a Brussel·les no és política, és 
censura”. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

El clima preelectoral ha portat al nostre país 
una bogeria inèdita en temps de democrà-
cia. Els lícits anhels d’independència d’una 
notòria part de la població catalana, palpa-
bles almenys des de fa set anys com a res-
posta a una desídia, també clarament defi-
nida, per part del govern espanyol respecte 
els drets històrics de Catalunya, han portat a 
l’Estat a una carreró de difícil sortida. Lluny 
d’evidenciar l’existència d’un problema, la 
sortida, fàcil, infantil i tremendament “re-
sultona”, ha estat la d’atiar el foc i les brases 
cridant el ja famós “a por ellos”. La penosa 
demostració de parcialitat dels mitjans de 
comunicació espanyols -amb honroses ex-
cepcions-, i d’un Rei que mai més serà el Rei 
de tots els espanyols, ha retornat a Espanya 
la imatge internacional de país de pandereta, 
de cervells amb neurones sobrades d’espai, 
tot allò que ha enaltit sempre les audiències 
de Torrente, de Landa i d’Ozores; de Berlan-
ga, de Martínez Soria, de La Que se Avecina, 
i de Belen Esteban. La Espanya que, pel que 
es veu, ni els espanyols seriosos no poden o 
no saben amagar. O no volen.
El més trist és que, aquí, alguns s’han dei-
xat  seduir i imbuir per acabar copiant el que 
diuen de nosaltres a les Espanyes, per creu-
re-s’ho de la primera a la darrera lletra. I cri-
den “a por ellos”, quan, que jo sàpiga, no te-
nen cap senyal visible que els diferenciï. Són 
o no són catalans? Si ho són, per què es dei-
xen seduir per missatges que no són certs, 
o bé estan intencionadament desdibuixats o 
exagerats? Què tenen contra aquest tros del 
món que es diu Catalunya? Tan malament 
viuen aquí? Els seus fills, són menystinguts 
per algú? Són assenyalats per les seves ide-
es, o per com parlen? Quin mal se’ls hi ha 
fet? De debò n’hi ha per tant, quan fa tants i 
tants anys que viuen aquí? No serà que pot-
ser estan una mica amargats? I quina culpa 
en tenen, els altres?
No fa gaire dies, un amic, no gaire seguidor 
d’aquests comportaments, em deia esgarrifat 
que no podia entendre aquestes reaccions. 
Extremeny ell, es vanagloriava de tenir els 
sentiments partits en dos, perquè, en el fons, 
allà encara hi té una casa. “Però jo tinc dues 
cases, aquí i allà, i tu només en tens una”, em 
deia. “Vols que et digui una cosa? Defensa 
la teva única terra i la teva única casa, amb 
ungles i dents, si cal, perquè el meu poble no 
va saber-ho fer quan tocava”. 
El deixem que acabi tenint tota la raó?

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67

“A por ellos” 
a l’Anoia



E ls catalans, tots, sabem què voldrí-
em que diguessin avui els diaris i 
què no ens agradaria gens que di-
guessin. Com que aquest article 

l’escric uns dies abans de sortir a la llum no 
sé si avui estaré content o decebut, però indi-
ferents segur que la premsa d’avui no ens hi 
deixarà. Sovint ens creem unes determinades 
expectatives, i de vegades es compleixen i de 
vegades acaba passant exactament el contra-
ri del que ens agradaria. Les coses són com 
són, la gent actua com actua i, com diu aque-
lla dita, el poble mai no s’equivoca, tot i que 
al meu entendre això no és ben bé així. Sóc 
dels que penso que, de vegades, amb les seves 
decisions, la gent s’equivoca, i després només 
li queda l’opció de lamentar-ho. Però, dit tot 
això, si avui no ens agraden les portades dels 
diaris, tampoc ens servirà de consol donar la 
culpa a un tercer.
Ahir vam tenir l’oportunitat de votar en unes 
eleccions absolutament atípiques en molts 
sentits. Així, com que no es van respectar els 
resultats electorals de Catalunya de fa dos 
anys, el partit més corrupte d’Europa, amb 
l’ajut inestimable dels seus socis del 155, a 
banda d’altres disbarats es va permetre la 
gosadia de destituir el govern de Catalunya, 
tancar el Parlament i ordenar que es tornés a 
votar. Recordem que no hi havia cap neces-
sitat de repetir les eleccions, ja que els man-
dats són per a quatre anys, no dos. Cal deixar 
ben clar, doncs, que ens van convocar a vo-
tar aquells que no van respectar els resultats 
electorals. I aquest és el gran problema que té 
Catalunya, ara mateix convertida en una co-
lònia d’Espanya, amb totes les connotacions 

negatives que té la paraula colònia.
En els últims tres mesos les autoritats espa-
nyoles han mostrat una claríssima manca de 
credibilitat democràtica. Els membres del 
club 155 es van proposar, tant sí com no, que 
la majoria dels catalans han de votar unionis-
me, i per això, només per això, ens han tornat 
a convocar a les urnes. I, amb aquest objec-
tiu, utilitzaran tots els mecanismes irregulars 
que tenen al seu abast per guanyar. Estic in-
sinuant una tupinada? No ho puc provar, ni 
sóc expert en aquests tecnicismes, ni sé com 
s’ho faran, però estic segur que ho intentaran. 

Trobo, per tant, molt oportuna l’organitza-
ció de recomptes paral·lels i que s’haguessin 
demanat observadors internacionals neu-
trals que, finalment, no han estat autoritzats 
per Madrid. Tot un símptoma. Fins i tot si la 
meva opció surt guanyadora, no podré evitar 
pensar que l’abast real de la victòria va ser su-
perior a les xifres oficials.  
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MIQUEL SAUMELL, @miquelsaumell Satisfet o decebut?

#L’enquesta de la setmana

Tenies clar per qui aniria el teu vot?

 Sí 93%  No 7%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

Ahir vam tenir l’oportunitat de vo-
tar en unes eleccions absolutament 

atípiques en molts sentits
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ELS  MOIXIGANGUERS

Els Moixiganguers han rebut el premi “Ara Castells” a la colla més 
segura, un reconeixement del món casteller a l’excel.lent temporada 
que ha dut a terme la colla igualadina.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

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

ALS PATGES ELS 
DEMANEM…CIVISME!
Núria Ramon i Judit Serra. Direc-
tores Escola Gabriel Castellà i INS 
Badia i Margarit

Aquest primer trimestre, per a  l’Insti-
tut Badia i Margarit i l’Escola Gabriel 
Castellà, ha estat dur, difícil, l’acabem 
amb un sentiment de ràbia, impotència 
i desconcert perquè no entenem què  
està passant. La història d’infortunis 
va començar el passat mes de setembre 
quan vam descobrir que faltava una an-
tena wifi que servia per donar cobertura 
de xarxa al gimnàs de l’escola. La  vam 
tornar a posar, però al mes d’octubre 
vam tenir la sorpresa que l’antena que 
ens acabaven de posar, més una altra de 
nova d’una altra zona de l’escola, havien 
tornat a desaparèixer i de regal, els in-
fants de 3r van trobar-se el vidre de la 
finestra totalment trencat i l’aula plena 
de trossets de vidre. Estava clar que no 
era la màgia dels patges i la situació co-
mençava a atabalar-nos. No enteníem 
el perquè de tantes petites sorpreses.  
Al mes de novembre  vam trobar-nos  
una de les finestres del gimnàs trencada 
per una pedra, i a través dels ferros ha-
vien tibat tot el que havien pogut i ha-
vien trencat cortines, llençat per terra 
llapis, pilotes i material que no havien 
pogut prendre.  El tió no havia arribat 
mai d’aquesta manera al centre, està-
vem ben amoïnades. Vam començar a 
preocupar-nos seriosament i vam in-
formar a les autoritats que van reforçar 
la vigilància. Durant la setmana de l’11 
de desembre l’institut va tenir un simu-
lacre d’emergència que va acabar amb 
l’arribada dels tions, a l’escola també 
van arribar els tions... però ni amb la 
policia i els tions no n’hi va haver prou. 
El dissabte 16 de desembre a les 8 del 

vespre es va incendiar el gimnàs, ac-
cidentalment o a consciència,  i a dins 
seu, tot el nostre material esportiu  va 
quedar fos i convertit en cendres i un 
munt d’il.lusions es van fondre de cop: 
l’arribada del patge Karim el dimecres, 
la festa de Nadal de l’escola i de l’institut 
el divendres,  les actuacions musicals, 
els violins...  i moltes i moltes classes 
d’educació física.  Però la màgia dels 
infants en fa fer remuntar: dissabte ma-
teix a la nit vam decidir que es farien 
totes les activitats de la setmana. 
L’incendi és un incident molt greu i els 
nostres alumnes hauran de fer educació 
física  a l’exterior i un munt d’actes  s’ha 
hagut de reprogramar en d’altres punts 
de la ciutat de pressa i corrents. A més, 
totes aquelles entitats de la ciutat que fe-
ien ús del  gimnàs quan no l’utilitzàvem 
també l’han perdut. Les extraescolars 
també estan afectades. 
Les activitats, les hem reprogramades  
i reubicades  totes i cadascuna d’elles, i 
seguim fent classe normal. Dilluns no 
teníem calefacció, però vam dur estufes 
o vam anar a Les Comes. Avui el pat-
ge Karim havia d’arribar al gimnàs i ha 
arribat a la sala de música de l’institut 
en un acte conjunt institut-escola,  amb 
9 patges, 7 músics, un decorat excep-
cional i molta il.lusió, fruit del treball 
compartit institut-escola que, aquesta 
setmana més que mai, institut i escola 
ens ha fet de crossa. 
Avui alguns infants li volien pregun-
tar al patge Karim qui havia cremat el 
gimnàs i quants sacs de carbó li porta-
rà.  Nosaltres, directores,  mestres, pro-
fessors, famílies li hem preguntat,  PER 
QUÈ? Però el patge Karim no ha tingut 
resposta. 
Des d’aquí volem agrair tot el suport de 
famílies, professorat, alumnes, AMPA 
i centres  públics que ens heu ofert su-
port i col.laboració,  Ajuntament i Ser-

veis Territorials tot el recolzament rebut 
i demanem a la ciutat ajuda per preve-
nir i evitar actes com aquest. No podem 
jugar amb foc, no podem cremar il.lusi-
ons dels infants, no podem permetre’ns 
afectar l’ensenyament d’aquesta manera. 
Avui al patge Karim i alguns nens li han 
demanat un gimnàs nou. Nosaltres, els 
grans, li hem demanat civisme, respecte 
i amor per les coses que són de tots. 

QUÈ FEM ELS HOMES?
Francesc Farrés

Des que vaig néixer prop dels anys 50 
fins ara i tampoc fa gaires anys, en el 
meu entorn i més enllà, tot estava do-
minat per membres masculins: governs, 
negocis, administracions, sanitat, ense-
nyament i un llarg etcètera....
Ja pels anys 80 em vaig adonar per casu-
alitat, que en  el quadre mèdic exposat 
al ambulatori hi havia més membres fe-
menins que de masculins guanyant en 
un 70% mínim. Aquesta data em va fer 
pensar molt i a partir d’aquí vaig anant 
observant que amb altres estaments, 
passava igual. Un cas de ben a prop va 
ser quan la meva filla Judit va voler to-
car el clarinet, el mateix mestre ens ho 

volia treure del cap, doncs a IGD no hi 
havia cap nena que toques el clarinet 
i no cal dir-ne, cap de vent de cobla ja 
que se’ns va dir que tindria els dits curts 
i poc pulmó. La sorpresa va ser majús-
cula ja que va resultar que per comen-
çar, la meva filla, amb 12 anys, tenia els 
dits més llargs que el mestre.Amb pa-
ciència i estudi va aconseguir tocar-lo 
be i ser la primera nena a la Banda de 
Música d’Igualada.
La setmana passada arran d’un article 
que vaig llegir als informatius locals em 
vaig adonar una vegada més de la rea-
litat; a MIPS Fundació Privada varen 
becar a 26 noies i 3 nois per preparar-se 
per ser uns futurs metges  i em vaig fer 
la pregunta: QUE FEM ELS HOMES ? 
Vaig estar anys enrere amb un grup de 
gimnàstica; 12 dones i jo sol, ara a Taixí 
sol, governs, administracions, políti-
ca,corals mixtes, música, teatre, cinema 
i moltes activitats de tot arreu, compto 
una participació del 20% d’homes i un 
80% de dones.  Ah !!  i neixen més ho-
mes que dones. La meva pregunta; on 
som els homes ? i que ha passat  per ha-
ver-hi un canvi tan radical en pocs anys 
! Us deixo la pregunta al aire i que algú 
m’ho aclareixi..
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La Diputació de Barcelona impulsa un pressupost 
de 947 milions d’euros per fomentar les polítiques 
socials i la cohesió ciutadana
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La Diputació de Barcelona ha aprovat el pressupost de 947,3 mi-
lions d’euros de la corporació i dels organismes autònoms, soci-
etats mercantils i consorcis que en depenen. Els comptes per al 
2018 han augmentat un 1,12% respecte el 2017 i, tenen com a 
principals eixos les polítiques d’atenció a les persones, el territo-
ri i l’aposta pel desenvolupament econòmic. També es garanteix 
la prestació de serveis municipals de qualitat i dona suport a la 
inversió per enfortir la suficiència financera dels municipis de la 
demarcació de Barcelona.

En l’àmbit de l’atenció a les persones, la corporació tornarà a 
impulsar el Pla de xoc contra la pobresa, dotat amb 15 milions 
d’euros, i continuarà apostant per ampliar i millorar programes 
com el Servei Local de Teleassistència, amb una dotació de 5,82 
milions d’euros. A més també continuarà donant suport al trans-
port escolar (6 milions d’euros) i a les escoles bressol (24,8 mi-
lions d’euros), mitjançant les beques d’escolarització i el suport 
financer.

D’altra banda, i amb la voluntat de facilitar l’establiment d’un 
model territorial equilibrat i sostenible i de connectar tot el ter-
ritori, la Diputació destinarà 50,8 milions d’euros a la millora de 
les carreteres locals. Al llarg de l’any que ve, la Diputació de Bar-
celona també promourà el programa d’arranjament d’habitatges 
(2 milions d’euros), els plans de prevenció d’incendis forestals 
(8,85 milions), les actuacions d’abastament d’aigua (4 milions) i 
l’aposta per les energies provinents de fonts renovables (1,5 mi-
lions). També invertirà en programes de trams urbans (2,5 mili-
ons) i cartografia municipal (2,31 milions).

De cara al 2018, la Diputació manté l’aposta ferma pel desenvolu-
pament econòmic, que, amb una partida de 70,8 milions d’euros, 
impulsa prioritàriament l’estructura productiva local i el foment 

de l’ocupació. Mostra d’això és el Pla de modernització de polí-
gons, presentat aquest any, i que té l’objectiu de modernitzar els 
polígons en matèria d’infraestructures, serveis, promoció i actu-
acions innovadores.
Connectem amb el món local

En paral·lel a aquests eixos temàtics, la Diputació de Barcelona 
també potencia, un any més, el suport directe a les entitats locals, 
que durant el 2018 rebran 272,27 milions d’euros, entre les trans-
ferències corrents i les de capital.

D’aquests, 199,2 milions d’euros estan consignats al Pla de Xar-
xa de Governs Locals, a través del Catàleg de Serveis, les Meses 
de Concertació i els Programes complementaris. Pel seu pes en 
el conjunt del pressupost i per l’abast territorial que té, aquest 
projecte continuarà sent, un any més, el principal instrument de 
concertació i cooperació amb els ens locals.

La Diputació de Barcelona, presidida per Mercè Conesa, potencia un any més el suport directe 
a les entitats locals i rebran 272,27 milions d’euros
Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona

Seu central Diputació de Barcelona Can Serra



El 27 d’octubre el Parla-
ment de Catalunya va 
proclamar la República 
catalana i la gent vàrem 

sortir a celebrar-la –i defensar-la- 
als carrers de Barcelona. El mateix 
dia el govern de l’Estat va aplicar 

l’article 155 de la Constitución Española, va cessar 
tots els membres del govern de la Generalitat, va 
dissoldre el Parlament de Catalunya i va convocar 
eleccions “autonòmiques” per a ahir dijous.
Dies després l’Audiència Nacional enviava a la 
presó a tots els membres del govern que no havi-
en marxat a Brussel·les i encara avui hi ha el vice-
president Oriol Junqueras i el conseller d’Interior 
Joaquim Forn empresonats a Estremera i els presi-
dents d’ANC i Òmnium Jordi Sànchez i Jordi Cui-
xart continuen empresonats a Soto de Real.
Avui, l’endemà de les eleccions encara no sabem si 
l’Estat retira el 155 o el manté “sine die” i, malaura-
dament no sabem que passarà amb els presos po-
lítics catalans.
El que és segur és que el Parlament del meu país 
no ha derogat la declaració d’independència i com 
a ciutadà de Catalunya la considero vigent. Sense 
aplicar, però ben il·lusionant i vigent.
He deixat de sentir-me concernit per un tribunal 
constitucional que, de facto, s’ha convertit en una 
tercera càmera legislativa... només per a assumptes 
catalans. No em sento concernit per uns ministe-
ris, com ara el de Defensa que deixa que dos sonats 
es posin damunt d’un tanc i amenacin Catalunya 
sense que els passi res. Mentrestant fa més de dos 
mesos que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són a la 
presó per pujar al damunt d’un  jeep de la Policia 
a demanar als manifestants que marxessin a casa 
seva.  

No em sento concernit per les decisions d’una mi-
nistra de Defensa que diu que l’exèrcit espanyol 
“està preparado par hacer frente a los delirios sepa-
ratistas” mentre acusen a Marta Rovira de mentir 
respecte de les amenaces de l’Estat d’aplicar la mà-
xima violència contra els ciutadans que no accep-
tessin el 155.
Em sento molt lluny dels polítics que durant la 
campanya electoral passada no han aportat una 
sola mesura coherent destinada a millorar les con-
dicions de vida dels catalans i a respectar el seu dret 
a decidir. Com no em sento protegit per un sistema 
judicial que ja ha anunciat querelles noves a més de 
quaranta dirigents polítics catalans. I abomino ab-
solutament d’una monarquia imposada per Franco 
i encarnada per una família de puteros, corruptes i 
aprofitats.
Per això i malgrat que la república catalana no té 
reconeixements institucionals, jo em sento plena-
ment identificat amb els valors republicans d’igual-
tat davant la llei, de fraternitat entre ciutadans i de 
llibertat per a decidir el propi futur.
I no penso renunciar mai a aquests valors 
republicans. Mai. 

Avui, l’endemà de les eleccions encara 
no sabem si l’Estat retira el 155 o el 
manté “sine die” i, malauradament 

no sabem que passarà amb els presos 
polítics catalans

JOSEP M. CARRERAS

No podem fallar Odi i venjança

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Són les paraules que, al meu 
entendre, millor defineixen 
l’actitud del govern espa-
nyol en relació als catalans. 

N’hi ha d’altres que també hi con-
corden, com podrien ser cinisme, 
tergiversació, mentida, manipula-

ció... però totes elles són elements al servei de la idea 
principal: provocar a l’adversari un mal superior al 
que pretesament havia sofert anteriorment. També és 
odi i venjança l’atribució d’un delicte a una persona 
innocent, només per provocar-li un perjudici. En el 
nostre cas, és a dir a Catalunya, aquest odi i venjança 
són “legals” perquè 
hi concorre l’arbi-
trarietat i la mala 
fe d’unes instàncies 
judicials que no se 
signifiquen preci-
sament per la seva 
imparcialitat.
Per exemple, han 
estat tancades a la 
presó sense fian-
ça unes persones 
que han destacat 
sempre pel seu pa-
cifisme i pel com-
pliment de les seves 
obligacions com a representats de la voluntat po-
pular. En canvi, s’excusa d’ingressar-hi els militants 
d’extrema dreta que varen entrar amb violència al 
local Blanquerna de Madrid per la Diada de l’any 
passat. El tribunal al·lega que alguns dels culpables 
–amb sentència ferma, a més- tenen fills petits. Però 
també tenen fills petits l’Oriol Junqueras i el Jordi 
Cuixart, i ells no han agredit ningú. En canvi, són 
inculpats de sedició i rebel·lió, unes acusacions que, 
si les analitzem, no quadren en absolut amb els fets.
Jo era davant el Departament d’Economia aquell 20 
de setembre dels escorcolls i les detencions. I us puc 
ben jurar que en cap moment hi ha haver la més mí-
nima incitació a la violència. La gent cantava i cri-

dava eslògans, però mai ningú, repeteixo ningú, no 
va fer cap acte violent. Al contrari, Jordi Sànchez no 
deixava de fer proclames per la “revolució dels som-
riures”. És cert que els dos jeeps de la policia varen 
quedar empaperats, però també cal dir que no varen 
voler aparcar-los a l’interior, com se’ls va oferir. Tam-
poc no varen acceptar el passadís que Jordi Cuixart 
va organitzar per facilitar una sortida ordenada dels 
policies que eren a l’edifici. Aquesta és la “manifesta-
ció tumultuària”? S’ho haurien de fer mirar.
En el fons hi ha una altra qüestió, que és també a 
l’origen de les vel·leïtats del govern espanyol i els seus 
peons judicials. I és l’èxit de la celebració del refe-

rèndum del Primer 
d’Octubre. Es va dir 
i repetir tant que 
no se celebraria, es 
varen dedicar tanta 
gent i tants esforços 
a buscar paperetes 
i urnes, que encara 
no han paït l’èxit de 
la seva celebració, 
malgrat la presència 
dels més de 10.000 
“piolins” arribats 
d’arreu de l’estat per 
impedir-ho i la vi-
olència de la inter-

venció policial.
Aquí hi ha la mare dels ous. El govern i els seus 
adlàters no poden suportar la idea d’un fracàs tan 
estrepitós i la pèrdua d’imatge davant les instàncies 
internacionals. És democràtic deixar en llibertat les 
persones més corruptes del propi partit -el més cor-
rupte d’Europa-, mentre es tanca a la presó els que 
defensen democràticament idees que no concorden 
amb el partit del govern?  Odi i venjança. Dictadura 
pura i dura.
El dia 21 ens ho juguem tot a una carta. O se segueix 
avalant l’arbitrarietat i la corrupció dels que manen o 
comencem de cap i de nou. No hi ha terme mig. És a 
les nostres mans. 
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L’igualadí Jaume Vizcarra, exregidor d’ERC, votant vestit completament de groc.

Jornada tranquil·la a l’Anoia, 
amb algunes anècdotes

L’independentisme manté la seva hegemonia a l’Anoia, amb un 
fort increment de Ciutadans, que prén vots sobretot al PP
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’ i n d e p e n d e n t i s m e 
manté la seva hegemo·
nia a l’Anoia, amb una 

victòria molt justa en les elec·
cions d’ahir per part de Junts 
per Catalunya, la formació 
que lidera el President Carles 
Puigdemont, assolint 17.858 
vots, el 24,6% de tots els sufra·
gis, però pels pèls sobre Ciuta·
dans, que en va treure 17.784 i 
el 24,59% dels vots.  Ara bé, les 
dues forces sumades (el que 
era abans JuntsxSí) suma més 
de 34.029 vots, fins i tot més 
que a les eleccions del 2015, 
més de quatre mil. Bona part 
de l’explicació és en el descens 
de la CUP, que perd quasi qua·
tre punts respecte els anteriors 
comicis de setembre del 2015. 
La victòria de l’independen·
tisme és, doncs, incontestable.
A destacar Ciutadans, que 
guanya amb molta comoditat 

La jornada electoral a l’Anoia 
va transcórrer amb completa 
normalitat, en les 143 meses 
desplegades en els 33 munici·
pis de l’Anoia. Això sí, es van 
produir algunes anècdotes. 
A Igualada, l’exregidor d’ERC 
a l’Ajuntament i conegut met·
ge i teòleg, Jaume Vizcarra, va 
aparèixer al seu col.legi elec·
toral vestit completament de 
groc, de cap a peus. Es dóna la 
circumstància que el president 
de mesa del seu col.legi era un 
dels actuals regidors del PDe·
CAT al consistori, Jordi Bata·
lla. 

D’altra banda, en diferents col·
legis d’Igualada van aparèixer 
a primera hora del matí diver·
sos sobres falsos al costat dels 
vàlids. Aquests sobres són els 
que s’utilitzen per posar·hi els 
talons de sol·licitud de reinte·
grament dels costos de l’envia·
ment del vot per correu.
Un cop els apoderats van de·
tectar els sobres, els van re·
tirar. De totes maneres, els 
apoderats i la presidenta de la 
taula van considerar que els 
sobres d’aquest tipus que es 
trobin a les urnes serien con·
siderats vàlids.

Votants igualadins a La Kaserna, ahir a la tarda. Foto: Ton Casellas.

en poblacions com Montbui i 
Vilanova del Camí, però tam·
bé a Masquefa, Piera, o Cabre·
ra d’Anoia. 

Esquerra, tercera
ERC es queda en la tercera po·
sició, per darrere de Ciutadans, 

amb el 22,36% dels sufragis, el 
que dona 26.171 paperetes al 
seu  favor. Esquerra s’imposa 
també en algunes poblacions, 

com Capellades, els Hostalets 
de Pierola, el Bruc, Vallbona, 
Jorba i Copons. 
Catalunya en Comú·Podem 
baixa vots, prop més de qua·
tre·cents, però salva els mo·
bles en general convertint·se 
en la cinquena força política 
de la comarca per davant de la 
CUP. 
El PSC, lluny de patir una 
fugida de vots, aconsegueix 
mantenir el percentatge ·cu·
riosament exacte al de fa dos 
anys, el 12,43%· i fins i tot 
guanya paperetes, prop de 
cinc·centes.
El PP també nota la forta re·
culada a l’Anoia, perdent més 
de quatre punts i gairebé tres 
mil vots, acabant en darrera 
posició amb un pírric 3,3% de 
percentatge, el més baix de la 
seva història, només per da·
vant dfe Pacma i el partit dels 
“Recortes”. 

Votacions a Masquefa, el darrer col.legi de l’Anoia 
en tancar el recompte.
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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
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Resultats a l’Anoia per municipis
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2.017 2015 2017 2015

Cens Part. JunxCat % ERC % JC+ERC JxSí % C's % C's % PSC % PSC % Comú % CSqP % PP % PP % CUP % CUP % INDEPEN. UNIONIS.
Argençola 190 83,1 71 44,9 47 29,7 118 97 65,5 12 7,5 4 2,7 3 1,9 1 0,6 3 1,9 0 0,0 3 1,9 8 5,4 17 10,7 27 18,2 135 124 21 13
Bellprat 68 86,7 22 39,2 13 23,3 35 32 56,4 10 17,8 6 10,5 4 7,1 5 8,7 2 3,5 4 7,0 2 3,5 0 0,0 3 5,3 6 10,5 38 38 18 15
Bruc, el 1.501 84,7 301 23,7 351 27,6 652 539 45,6 220 17,3 158 13,3 111 8,7 96 8,1 101 7,9 83 7,0 40 3,1 71 6,0 125 9,8 190 16,0 777 729 472 408
Cabrera d'Anoia 1.033 77,0 111 14,0 179 22,5 290 220 28,9 230 29,0 93 12,2 136 17,1 160 21,0 57 7,1 116 15,2 27 3,4 83 10,9 33 4,1 64 8,4 323 284 450 452
Calaf 2.363 85,4 814 40,4 482 23,9 1296 1.171 61,8 272 14 103 5,4 173 8,6 156 8,2 85 4,2 97 5,1 82 4,0 136 7,1 84 4,1 128 6,7 1.380 1.299 612 492
Calonge de Segarra 166 84,9 96 68,0 24 17,0 120 104 78,7 6 4,26 4 3,0 6 4,2 4 3,0 3 2,1 2 1,5 0 0 3 2,2 5 3,5 8 6,0 125 112 15 13
Capellades 4.127 81,8 741 21,9 850 25,2 1591 1.374 41,2 731 22 437 13,1 425 12,6 442 13,2 159 4,7 175 5,2 97 2,8 253 7,6 312 9,2 502 15,0 1.903 1.876 1.412 1.307
Carme 574 86,0 207 42,1 147 29,9 354 356 71,4 52 10,5 22 4,4 37 7,5 26 5,2 7 1,4 13 2,6 8 1,6 20 4,0 26 5,3 38 7,6 380 394 104 81
Castellfollit de Riubr. 143 90,9 67 51,5 25 19,2 92 89 68,9 15 11,5 8 6,2 8 6,1 0 0,0 5 3,8 5 3,8 5 3,8 7 5,4 5 3,8 9 6,9 97 98 33 20
Castellolí 462 91,5 207 49,0 128 30,3 335 322 79,5 19 4,5 11 2,7 19 4,5 16 3,9 17 4,0 11 2,7 4 0,9 9 2,2 21 4,9 25 6,1 356 347 59 47
Copons 248 86,2 68 32,0 75 35,3 143 137 65,8 18 8,4 2 0,9 17 8,0 9 4,3 5 2,3 6 2,8 3 1,4 11 5,2 23 10,8 31 14,9 166 168 43 28
Igualada 28.574 82,9 7.734 32,7 5.659 23,9 13393 12.258 54,7 4.551 19 2.887 12,8 2.322 9,8 1.924 8,5 1.167 4,9 1.153 5,1 774 3,2 1.452 6,4 1.086 4,6 1.819 8,1 14.479 14.077 8.814 7.416
Jorba 632 83,5 162 30,8 176 33,4 338 306 59,4 63 11,9 39 7,6 42 7,9 28 5,4 25 4,7 19 3,7 21 3,9 34 6,6 32 6,0 51 9,9 370 357 151 120
Llacuna, la 667 84,8 255 45,2 171 30,3 426 412 71,2 44 7,8 18 3,1 15 2,6 15 2,6 13 2,3 6 1,0 12 2,1 24 4,1 48 8,5 78 13,4 474 490 84 63
Masquefa 6.369 81,7 826 15,9 1.131 21,8 1957 1.616 33,6 1.525 29,4 1.048 21,8 751 14,5 650 13,5 483 9,3 540 11,2 161 3,1 410 8,5 160 3,0 338 7,0 2.117 1.954 2.920 2.648
Montmaneu 126 75,4 54 58,0 9 9,68 63 72 73,4 13 13,9 10 10,2 4 4,3 0 0,0 3 3,2 0 0,0 5 5,3 8 8,1 4 4,3 3 3,0 67 75 25 18
Òdena 2.699 83,9 584 25,9 488 21,6 1072 909 43,6 512 22,7 295 14,1 346 15,3 335 16,0 124 5,5 127 6,0 74 3,2 160 7,6 87 3,8 142 6,8 1.159 1.051 1.056 917
Orpí 113 83,1 44 46,8 37 39,3 81 78 77,2 3 3,1 0 0,0 4 4,2 0 0,0 2 2,1 5 4,9 0 0 2 1,9 4 4,2 14 13,8 85 92 9 7
Piera 10.265 79,3 1.625 18,0 2.023 22,5 3648 2.991 36,4 2.512 27,9 1.645 20,0 1.182 13,1 1.009 12,2 714 7,9 824 10,0 327 3,6 686 8,3 395 4,3 664 8,0 4.043 3.655 4.735 4.164
Hostalets Pierola 2.075 83,8 387 22,2 478 27,5 865 746 46,7 371 21,3 239 14,8 190 10,9 165 10,3 106 6,1 99 6,2 64 3,6 114 7,1 106 6,1 163 10,2 971 909 731 617
Pobla de Claramunt 1.654 87,0 418 29,2 338 23,6 756 670 50,8 261 18,2 140 10,6 179 12,5 163 12,3 90 6,2 76 5,7 28 1,9 63 4,7 87 6,0 141 10,6 843 811 558 442
Prats de Rei, els 444 80,1 198 56,4 74 21,0 272 256 72,5 31 8,8 10 2,8 20 5,7 16 4,5 6 1,7 13 3,6 7 1,9 10 2,8 15 4,2 19 5,3 287 275 64 49
Pujalt 159 84,9 59 44,3 34 25,5 93 91 70,5 16 12 2 1,5 2 1,5 4 3,1 1 0,7 2 1,5 13 9,7 16 12,4 7 5,2 13 10,0 100 104 32 24
Rubió 187 89,8 54 32,1 43 25,6 97 90 54,2 31 18,4 19 11,4 2 1,1 2 1,2 12 7,1 10 6,0 8 4,7 10 6,0 18 10,7 22 13,2 115 112 53 41
Sant Pere Sallavinera 124 85,4 60 56,5 27 25,4 87 92 81,4 2 1,8 3 2,6 4 3,7 1 0,8 3 2,8 1 0,8 4 3,7 1 0,8 4 3,7 11 9,7 91 103 13 6
Sant Martí de Tous 903 91,8 357 43,1 254 30,6 611 554 70,0 61 7,3 26 3,2 41 4,9 36 4,5 28 3,3 15 1,9 16 1,9 33 4,1 61 7,3 86 10,8 672 640 146 110
Sant Martí Sesgueioles 280 88,5 105 42,8 65 26,5 170 158 64,7 21 8,5 15 6,1 13 5,3 7 2,8 9 3,6 7 2,8 7 2,8 13 5,3 24 9,8 36 14,7 194 194 50 42
Sta. M. Montbui 7.113 82,1 663 11,4 861 14,8 1524 1.190 22,4 2.227 38,3 1.297 24,4 1.105 19,0 1.235 23,3 477 8 565 10,6 196 3,3 509 9,6 126 2,1 271 5,1 1.650 1.461 4.005 3.606
Sta. M. Miralles 103 90,2 47 50,5 23 24,7 70 71 73,9 6 6,4 5 5,2 4 4,3 2 2,0 8 8,6 8 8,3 1 1,0 0 0,0 2 2,1 7 7,2 72 78 19 15
Torre de Claramunt 2.892 82,4 458 19,2 453 19,0 911 780 34,8 809 34,0 484 21,6 319 13,4 351 15,6 128 5,3 182 8,1 78 3,2 170 7,5 88 3,7 150 6,7 999 930 1.334 1.187
Vallbona d'Anoia 1.063 85,3 204 22,8 257 28,7 461 440 49,4 141 15,7 78 8,7 109 12,2 112 12,6 47 5,2 59 6,6 31 3,4 70 7,8 84 9,4 95 10,6 545 535 328 319
Veciana 132 83,3 62 56,3 19 17,2 81 77 71,3 13 11,8 2 1,8 4 3,6 2 1,8 4 3,6 2 1,8 2 1,8 10 9,2 5 4,5 6 5,5 86 83 23 16
Vilanova del Camí 9.256 83,2 797 10,3 1.230 16,0 2027 1.528 21,9 2.986 38,9 1.932 27,7 1.397 18 1.460 20,9 626 8 721 10,3 302 3,9 634 9,1 186 2,4 366 5,2 2.213 1.894 5.311 4.747
Anoia 86.705 84,6 17.858 36,3 16.171 24,6 34.029 29.826 43,9 17.784 15,9 11.042 16,2 8.994 8,31 8.432 12,4 4.520 4,65 4.946 7,2 2.402 2,96 5.030 7,4 3.283 5,68 5.523 8,1 37.312 35.349 33.700 29.450

Històrica participació
Molt important la participa-
ció, històrica a l’Anoia, com 
també ha succeït en el país, 
arribant al 82,7% del total del 
cens, el mai vist.  

Cens   87.832  
Vots   72.635 (82,70%)
Abstenció  15.197 (17,30%)
Nuls   302  
En blanc  428  
Escrutat  100,00%  

  2017  2015
 VOTS %   VOTS % 
JxCAT 17.858 24,69   - -  
Cs 17.784 24,59   11.042 16,28  
ERC 16.171 22,36   - -  
PSC 8.994 12,43   8.432 12,43  
CatECP 4.520 6,25   4.946 7,29  
CUP 3.283 4,54   5.523 8,14  
PP 2.402 3,32   5.030 7,42  
PACMA 705 0,97   506 0,75  
RECORTES 188 0,26   236 0,35  
DIÀLEG - -   - -  
JxSí - -   29.826 43,97  
UDC - -   1.870 2,76 

La jornada electoral va trans-
córrer amb tota tranquil.litat, 
així com el recompte, que a les 
onze de la nit ja havia finalit-
zat a la comarca, i era disponi-
ble a les xarxes socials. 

Veuanoia.cat va realitzar una 
curosa difusió en directe dels 
resultats de les eleccions, mu-
nicipi a municipi. Podeu, si 
voleu, consultar també els re-
sultats online a la nostra web.

Votacions a Masquefa, el darrer col.legi de l’Anoia 
en tancar el recompte.
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Nadal és molt més

nadalesmoltmes.diba.cat

AQUEST NADAL, 
EL TIÓ DE LA DIPUTACIÓ 

ET PORTA MOLT MÉS!

Podràs personalitzar el nostre tió 
amb la teva foto per fer la teva 
postal de Nadal i compartir-la.

Un munt d’activitats per a tota la família: 
tradicions, fires, plans en família...

A més, si comparteixes a 
Instagram la teva postal amb 

el hashtag #Nadalésmoltmés, 
pots guanyar un cap de 

setmana d’activitats a les 
comarques de Barcelona.

Participa-hi!

Anunci 250 x 370.indd   1 30/11/17   17:20
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Resultats a Igualada per taules

25€
45€

40€

770€

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i 

escriptura
- Conductes disruptives

- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700 . Telèfon - 661 150 335

Cens   28.574  
Vots   23.700 (82,94%)
Abstenció  4.874 (17,06%)
Nuls   78  
En blanc  112  
Escrutat  100,00%  

  2017  2015
 VOTS %   VOTS % 
JxCAT 7.734 32,74   - -  
ERC 5.659 23,96   - -  
Cs 4.551 19,27   2.887 12,88  
PSC 2.322 9,83   1.924 8,59  
CatECP 1.167 4,94   1.153 5,15  
CUP 1.086 4,60   1.819 8,12  
PP 774 3,28   1.452 6,48  
PACMA 157 0,66   116 0,52  
RECORTES 60 0,25   38 0,17  
DIÀLEG - -   - -  
JxSí - -   12.258 54,71  
UDC - -   625 2,79  

Mesa Electors V. vàlids V. nuls Blanc JuntsxCat ERC C'S PSC CatComu CUP PP PACMARECORTES CERO- GRUPO
A ARXIU HISTORIC COMARCAL 537 392 2 2 122 102 51 45 28 19 12 10 1
B ARXIU HISTORIC COMARCAL 699 504 0 1 180 146 74 27 24 38 10 3 1
U BIBLIOTECA CENTRAL 573 483 4 0 178 129 74 44 19 21 15 1 2
U BIBLIOTECA CENTRAL 887 719 0 2 272 190 102 49 28 42 27 5 2
A COL.LEGI MONALCO 609 490 1 1 221 114 60 35 15 26 13 4 1
B COL.LEGI MONALCO 621 498 0 4 202 138 53 32 17 33 15 1 3
U ESCOLA ÀURIA 898 691 3 6 237 166 119 72 36 34 14 7 0
A ESCOLA ÀURIA 672 559 2 3 204 115 109 53 27 22 17 7 2
B ESCOLA ÀURIA 762 636 3 4 244 162 97 43 24 41 15 3 3
A COL.LEGI GARCIA FOSSAS 450 366 1 4 141 76 60 32 12 20 19 1 1
B COL.LEGI GARCIA FOSSAS 534 448 1 2 174 113 69 34 16 15 20 2 3
A RESIDENCIA PARE VILASECA 719 595 2 3 215 143 108 55 34 19 14 3 1
B RESIDENCIA PARE VILASECA 846 706 4 3 240 198 114 62 32 34 19 3 1
A CENTRE CIVIC 354 295 2 0 17 18 133 88 17 4 14 2 2
B CENTRE CIVIC 413 348 0 2 21 35 161 72 23 13 18 2 1
A COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT 630 559 2 3 176 141 112 50 31 30 10 6 0
B COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT 780 694 1 3 235 168 131 67 20 37 26 6 1
A COL.LEGI MONALCO 817 716 º 3 241 161 146 64 41 38 18 3 1
B COL.LEGI MONALCO 914 808 11 2 309 212 137 63 28 25 24 5 3
A CAP IGUALADA NORD 500 431 2 3 90 108 118 51 25 21 13 1 1
B CAP IGUALADA NORD 575 494 1 3 137 121 123 53 18 11 27 1 0
A COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT 624 547 1 3 215 114 110 49 26 16 13 1 0
B COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT 713 621 2 2 190 168 132 41 31 36 17 4 0
A PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 525 463 0 7 126 115 102 50 32 14 9 5 3
B PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 629 572 1 0 162 135 137 58 42 19 16 2 1
U ANTIGA CASERNA POLICIA LOCAL 715 552 1 3 204 132 86 41 37 33 11 5 0
U ATENEU IGUALADI 721 582 1 2 220 144 81 29 37 40 25 2 2
U ESPAI CIVIC CENTRE 787 647 1 2 254 137 109 70 26 19 22 4 4
A ESCOLA DE MUSICA 433 352 3 0 124 99 62 23 12 20 9 3 0
B ESCOLA DE MUSICA 461 391 0 1 141 120 42 29 20 20 10 7 1
A SALA MUNICIPAL EL XIPRERET 568 468 0 3 187 99 78 46 23 12 17 2 1
B SALA MUNICIPAL EL XIPRERET 685 592 2 2 218 146 112 38 30 31 12 3 0
A HOSPITAL DE DIA SANT JORDI 534 431 1 1 143 92 97 43 24 13 12 6 0
B HOSPITAL DE DIA SANT JORDI 554 449 2 0 137 114 96 35 19 30 15 2 1
A COL.LEGI GABRIEL CASTELLA 540 431 2 6 115 116 67 64 14 22 23 3 1
B COL.LEGI GABRIEL CASTELLA 694 566 0 3 161 131 119 64 27 30 23 6 2
A IES JOAN MERCADER 643 516 1 4 190 126 101 39 16 23 17 0 0
B IES JOAN MERCADER 861 697 2 2 248 183 120 47 26 43 23 4 1
A P.P. CAPUTXINS 549 477 3 2 141 108 102 51 23 21 26 2 1
B P.P. CAPUTXINS 585 490 1 1 181 105 86 55 23 16 17 5 1
U CENTRE DE SALUT ANOIA 505 365 1 2 68 84 85 59 17 19 24 2 5
A CENTRE DE DIA MONTSERRAT 308 224 0 1 23 29 77 53 17 3 19 1 1
B CENTRE DE DIA MONTSERRAT 287 195 2 1 19 24 58 60 13 4 14 1 1
A CASAL CIVIC MONTSERRAT 847 690 6 5 183 158 140 88 63 22 20 9 2
B CASAL CIVIC MONTSERRAT 1.016 872 0 5 228 224 201 99 54 37 20 2 2

28.574 23.622 78 112 7.734 5.659 4.551 2.322 1.167 1.086 774 157 60

Àmplia victòria de 
JuntsxCat a Igualada
La formació del President 
Puigdemont va guanyar sen-
se problemes a la capital de 
l’Anoia. Segons els resultats 
encara provisionals, Juntsx-
Cat va emportar-se 7.734 vots, 
amb un 32,7%, nou punts per 
damunt d’Esquerra, que va 
tenir el 23,9% dels sufragis i 

5.659 paperetes. 

Ciutadans, tercera
Ciutadans queda tercera, 
amb una forta implantació 
als barris on tradicionalment 
el PSC s’imposava amb més 
tranquil·litat, però també en 
altres punts de la ciutat. El 
partit d’Arrimadas va assolir 
el 19,2% dels vots, deu punts 

més que el PSC, que es queda 
amb un 9,8% dels sufragis a la 
ciutat i 2.322 vots, més que fa 
dos anys, però molt lluny de 
les previsions inicials. 
Catalunya en Comú-Podem 
baixa, però molt poquet, con-
servant pràcticament els vots 
que ja tenia, poc més de mil 
cent paperetes. La CUP surt 
mal parada, perdent quasi 
vuit-cents vots, i quedant-se 
amb el 4,6% dels sufragis, 
quan fa dos anys va arribar al 
8,1%. 
El PP perd el doble de bots, 
quedant-se amb 774 fidels i 
un 3,2% de percentatge, en els 
pitjors resultats de la història 
democràtica a la ciutat.



La Veu us lliura avui 
una revista amb tot el 

que cal saber de la Fes-
ta de Reis d’Igualada

Dijous vinent arriba a Igualada
el Patge Faruk
REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dijous, 28 de 
desembre, el Patge Fa-
ruk, fidel a la cita de 

cada any, arribarà a Igualada. 
La Comissió Cavalcada de Reis 
FP ens informa que serà a 2/4 
de 7 de la tarda (Obertura del 
pavelló de les Comes a les 6 de 
la tarda, amb aforament limi-
tat). Hi haurà festival infantil 
amb el grup d’animació de La 
Cremallera. Acte seguit, a les 8 
del vespre, arribada del Patge 
Faruk.
Prèviament farà el següent 
recorregut pels carrers de la 
ciutat: sortida a 2/4 de 7 de la 
tarda de les Comes, c/ Carles 
Riba, c/ dels Països Ca- talans, 
av. Balmes, av. Barcelona, c/ 
Lleida, c/ Joaquima de Vedru-
na, c/ Sant Carles, c/ Cardenal 
Vives, c/ Soledat, c/ Sant Jordi, 
c/ Sant Cristòfol, plaça del Pi-
lar, c/ Nou, plaça de la Creu, c/ 
Argent, plaça de l’Ajuntament, 
c/ Sta. Maria, c/ del Roser, pla-
ça del Rei, c/ Sant Jordi, ram-
bla General Vives, rambla Sant 
Isidre, rambla Nova, c/ Sta. Ca-
terina, c/ Trobadiners, av. Bal-
mes, c/ dels Països Catalans, c/ 
Carles Riba i les Comes (po-
liesportiu). 

Missatges per la Ràdio
Del 31 de desembre al 4 de 
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gener es faran els habituals 
missatges per Ràdio Igualada. 
El model del missatge es pot 
descarregar des del web dels 
Reis. www.reisdigualada.cat o 
recollir-lo a qualsevol d’aquests 
llocs: Alícia Balsells, c/ Nou, 
46; l’Art de la Llum, C/ del Clos 
47; Copisteria Rambles, c/ Sant 
Josep, 9 i a la mateixa emissora 
Radio Igualada, c/ Òdena, 118.  
D’altra banda, avui divendres 
dia 22 La Veu de l’Anoia, amb 
la col.laboració de la Comis-
sió de la Cavalcada, us ofereix 
una revista a tot color amb tot 

el què cal saber sobre la Festa 
de Reis de la ciutat. La revista 
es distribuirà també a tothom 
que participi de la benvinguda 
al Patge Faruk. 
A la propera edició us infor-
marem de més detalls de la 
Festa de Reis 2018.

Horaris de la Missa del Gall a 
Igualada i diferents punts de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

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

ques en parròquies i temples.
Igualada
- Basílica de Santa Maria, A les 
10 del vespre. Acabarem amb 
un tast de coca, torró i cava.
- Ntra. Sra. de la Soledat, missa 
anticipada a les 7 de la tarda.
- Sagrada Família. Missa del 
Gall, a les 12 de la nit, amb els 
cants de L’Agrupació Coral La 
Llàntia. A la sortida, coca i tor-
rons.
- Pares Caputxins. A les 10 del 
vespre. Vetlla de preparació 
al Nadal. A 2/4 d’11 de la nit, 
Missa del Gall. Al acabar resso-
pò al refectori.
- Mare de Déu de Montserrat. 
Missa del Gall, a les 8 del ves-
pre. Acabarem joiosament fent 
la torronada.

- Monestir de les Carmelites. 
Missa del Gall, a les 12 de la nit.
- Santuari Mare de Déu de la 
Pîetat (Escola Pia). Missa del 
Gall, a les 12 de la nit.
- Asil del Sant Crist. Missa del 
Gall a 2/4 de 9 del vespre.
- Col·legi Germans Maristes. 
Missa del Gall a les 6 de la tar-
da.
- Hospital d’Igualada. A les 5 
de la tarda.
El dia de Nadal, dilluns 25, les 
misses seran com els diumen-
ges, a excepció dels PP. Caput-
xins on no es dirà la missa de 
2/4 de 9 del matí i a Santa Ma-
ria i la Soledat, on no hi haurà 
missa vespertina.
Comarca
- Aguilar de Segarra, 22h
- Calaf, mitjanit.
- Vilanova del Camí, mitjanit.
- Montbui (poble), mitjanit.
- L’Espelt, a les 20h.
- Castellolí, 22.30h.

- Òdena, a mitjanit.
- Tous, a les 23h.
- La Pobla, a les 20h.
- Prats de Rei, a mitjanit.
- Sallavinera, a les 22h.
- Capellades, a mitjanit.
- Carme, a les 23.30 h.
- La Torre, a les 20h.
- Piera, a mitjanit.
- Ca n’Aguilera (Piera), 22.30h.
- Hostalets de Piera, a les 21h.
- Vallbona, a les 21h.
- La Llacuna, a mitjanit.
- Maians, a les 20h.
- Masquefa, a les 23h.

LLETRADA SILVIA

lletradasilvia@gmail.com

Tel. 938034936

C/Castellfollit, 3   Igualada 

SÍLVIA  PIQUÉ

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

ACPC_LAVEU_LANOIA_97,60x370_Columna_S&S_Endesa2017_PRODUCTO_TR_AD_CAT_v6.indd   15/5/17   10:28



subscriptor i amic,
Volem apro�tar aquestes dates tan assenyalades per donar-vos de 
nou moltes gràcies per la vostra �delitat tant pel periòdic de paper 
com pel digital. Això ha fet que, en ambdós mitjans, haguem assolit 
posicions de lideratge. 

Sense vosaltres i la resta de lectors, res del que fem, tindria sentit, ni 
seria possible. El vostre escalf ens encoratja sempre a buscar nous 
camins, millores i actes solidaris. L’ajut d’anunciants, col·laboradors i 
proveïdors fa que l’equip de redacció pugui treballar per donar-vos el 
millor servei. Volem posar al seu abast, elements de judici, una infor-
mació acurada, puntual, així com opinions i comentaris per 
ajudar-lo a de�nir el seu criteri sobre el que passa. I en aquesta tasca 
ens esforcem cada dia i ens sentim molt recompensats pel seu suport 
i per deixar que siguem la seva Veu.

Apro�tem l’avinentesa per desitjar-vos 

Bon Nadal i un pròsper 2018 
en nom  de tot l’equip de Publicacions Anoia, SL.
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L’Ajuntament aprova el pressupost per al 2018 gràcies als vots 
de majoria absoluta del PDeCAT, i tota l’oposició en contra
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Ajuntament va apro-
var dimarts al vespre el 
pressupost municipal 

del 2018 amb els únics vots a 
favor del PDeCAT, que gover-
na amb majoria absoluta. No 
va repetir-se, doncs, el suport 
del PSC, com va succeïr en els 
primers dos anys de mandat, 
ni tampoc del PP, com va pas-
sar l’anyp passat. Tota l’oposi-
ció (ERC, PSC, PP, CUP i De-
cidim) va votar en contra.
Tal i com ja vam informar la 
setmana passada, el pressu-
post global puja 60 milions 
d’euros, un 11,7% més que 
l’exercici anterior. Un dels trets 
més destacats és l’augment de 
les inversions, que passen a ser 
de 10,3 milions d’euros.
El ple va allargar-se fins prop 
de la mitjanit, va ser avorrit, 
poc àgil i amb un debat insuls.  
Tot i això, els partits no van 
desaprofitar l’ocasió per inten-
tar posar-hi certes referències 
a les eleccions del 21D. El cli-
ma electoral, a poques hores 
del tancament de la campa-
nya, es va notar.
Qui va intentar demostrar 
que havia fet tots els deures, 
amb la presentació un pres-
supost alternatiu, va ser ERC. 
Uns números “realistes”, va 
dir Josep Maria Palau, qui va 
parlar llarga estona, no sense 
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deixar palès que “el govern ha 
triat un camí fàcil perque l’IBI 
ha experimentat un augment 
desproporcionat, els iguala-
dins acabaran pagant 633€ 
més que a d’altres municipis 
similars”. Els republicans van 
deixar entreveure que les in-
versions en barris que farà el 
govern municipal eren una 
còpia del seu programa elec-
toral. “Hauria de ser un pres-
supost amb les llums llargues, 
que tingués una visió a llarg 
termini, però no és així”, deia 
el regidor Enric Conill.
El portaveu del PSC, Jordi 
Riba, va queixar-se de l’aug-
ment de partida de personal,  
de les despeses de la Festa Ma-
jor i també del 63% d’incre-
ment dels préstecs. Com tam-
bé va fer ERC, va criticar que 

hi hagi dèficit en polítiques 
d’habitatge de lloguer social.
Des de les files de la CUP, Al-
bert Mateu va titllar el pressu-
post de “continuïsta i amb una 
clara manca de planificació”, 
es va queixar de les altes par-
tides destinades al contracte 
de l’empresa de recollida de 
brossa, i va preveure que “el 
2019 s’hauran de tallar moltes 
cintes, ja es veu a venir amb 
tantes inversions”. 
Com és habitual, des de les 
confluències de Decidim 
les polítiques del govern de 
Marc Castells són “d’apara-
dor”, com va definir per enè-
sima vegada Dario Castañé. 
“La major part dels diners 
se l’enduen infraestructures 
que, o bé no són per a tot-
hom, o bé estan infrautilit-

zades, com ara l’Escorxador. 
Es practica una política de 
façana, de curt termini i de 
rendiment electoral”. A més, 
segons Castañé el govern 
igualadí “ignora als iguala-
dins i igualadines que mar-
xen a trobar oportunitats 
fora i que ho fan a un ritme 
preocupant, amb una varia-
ció mitjana anual superior al 
11% des que governa el PDe-
CAT, 2 punts per sobre de la 
mitjana catalana”.
El portaveu del PP, Joan 
Agramunt, va lamentar que 
el pressupost del 2018 sigui 
“menys equitatiu” que el 
d’aquest any, perque “pugen 
els impostos”, recordant el 
suport que el 2017 va donar 
als números de Marc Cas-
tells “però llavors la pressió 

fiscal als igualadins no es va 
augmentar ni un euro, no 
com ara”.
Recordem que entre les 
principals inversions que 
es veuran l’any 2018 hi han 
els 2’1 milions d’euros per 
reformar l’antiga Teneria i 
ubicar-hi entre altres l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia, 1’7 
milions per a la nova pista 
poliesportiva del complex 
de Les Comes, 1’6 milions 
pel futur Centre Cívic Nord, 
1 milió per a la millora de 
l’entorn i la via pública als 
barris, 1 milió per a la millora 
del polígon industrial de 
Les Comes, 800.000 euros 
per reformar la Plaça de 
la Masuca o 400.000 euros 
per les pistes esportives de 
l’Institut Badia i Margarit. 
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La 3a edició d’Idea deixa un balanç 
positiu, amb la novetat del Fons Gràfic

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 15 
de desembre va tenir 
lloc al local del Cluster 

de la Pell de Qualitat,
La Bella, la tercera edició 
d’IDEA, Igualada Disseny En 
Acció, acte organitzat perDis-
seny=Igualada. 
Aquest any l’acte ha estat de-
dicat al treball cooperatiu i 
col·laboratiu com eina de fu-
tur. Almatí va tenir lloc una 
taula rodona, moderada per 
la periodista Núria Olivé, amb 
laparticipació de Pep Espelt, 
fundador i comissari del pro-
jecte artístic Konvent, Xavier 
Teis, responsable de comu-
nicació de Coop 57, i Núria 
Vega cofundadora i presidenta 
de(Des)vestint Aliments. Els 
ponents van exposar els seus 
respectius projectes, contras-
tant-los i posant de manifest 
la importància del disseny en 
les seves iniciatives així com 
el  canvi de paradigma que su-
posa el treball col·laboratiu en Recentment, la cerveseria 

artesana d’Igualada, La Len-
ta, va treure al mercat la seva 
tercera obra, la Bandar Log. 
Aquest nom sorgeix de la ins-
piració en els monos, salvatges 
i atrevits, d’un dels relats de la 
famosa novel·la de Kipling, 
El Libro de la Selva. El taran-
nà rebel i anàrquic d’aquests 
primats es relaciona a una 
cervesa categoritzada dins de 
l’estil Brown IPA.
Els productors i responsables 
de la cerveseria la defineixen 
com “una cervesa d’aspecte 
fosc, amb aromes florals, es-
peciats i cítrics i amb un re-
gust de xocolata, caramel i tofi 
que acompanya, de manera 
perfecte, amb aliments com la 
xocolata, els fruits secs, la pas-
tisseria i la fruita en general”. 

una societat en transformació. 
Al migdia es va presentar el 
projecte Fons Gràfic impul-
sat per l’associaciódisseny=i-
gualada i l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia així com el espot de 
la campanya “Impressió+dis-
seny=igualada” per potenciar 
els sectors del disseny i la im-
pressió dequalitat al territori. 
A la tarda va tenir lloc una tro-
bada estratègica entre els socis 
membres deDisseny=Igualada 
per debatre sobre el futur. 
Va seguir la jornada amb dues 
interessants aportacions so-
bre innovació. Jorge Cebrián 
va parlar d’ACTUA, una ini-
ciativa del govern d’Andorra 
de caràcter públic-privat per 
liderar l’obertura econòmica 
i modernització del comerç 
amb l’assessorament del reco-
negut Massachusetts Institute 
of Technology, MIT. 
Pel seu costat Oriol Alcoba 
director general d’ESADE-
Creapolis va explicar als as-
sistentsla tasca d’aquest parc 
empresarial de fer de frontissa 

entre el coneixement científic-
tecnològic i el teixit empresa-
rial per a desenvolupar la in-
novació. 
El disseny estructural a IDEA. 
Des de fa anys el món em-
presarial de les arts gràfiques 
hanmanifestat la manca de 
professionals en el disseny 
volumètric d’embalatges. Des 
deDisseny =Igualada en la ter-
cera edició d’IDEA s’ha volgut 
apropar el món professional a  
l’escola de disseny. Per aquest 
motiu s’ha invitat a Ana Gon-
zález perquè impartís una 
master class. L’Ana és experta 
en disseny estructural i actu-
alment és cap europeu d’inno-
vació, disseny i desenvolupa-
ment de Graphic Packaging. 
A la xerrada va assistir alum-
nat de Gràfica Publicitària de 
La Gaspar i es va fer un repàs 
a les tendènciesde packaging 
exemplificat, amb casos de 
problemes reals resolts amb 
èxit de mercat i d’altres pro-
blemes que encara esperen la 
seva solució òptima.  

Avui al vespre, encesa del Camí dels 
Desitjos per al nou any
REDACCIÓ / LA VEU 

C oincidint amb les fes-
tes de Nadal i en el 
marc de la campanya 

comercial i festiva Els Reis del 
Nadal, l’Ajuntament d’Iguala-
da proposa aquest divendres, a 
partir de les 19:30h, participar 
en el Camí dels Desitjos. A la 
Plaça de l’Ajuntament, tothom 
qui ho vulgui podrà encendre 
una espelma –que es repartirà 
gratuïtament en una carpa a la 
mateixa plaça– i anotar-hi un 

desig per al nou any. Les es-
pelmes es distribuiran dibui-
xant un camí màgic i nostàl-
gic, en una proposta emotiva 
i solemne que comptarà amb 

l’acompanyament musical del 
Quintet de Cobla Terres de 
Marca. Les espelmes roman-
dran enceses fins les 23h del 
mateix divendres.

Com es tradicional, el Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI) ha realitzat aquesta set-
mana les recepcions i aperitius 
de Nadal al Residencial ViuB1 
i ViuB2 i a la Residència Pare 
Vilaseca, amb la presència de 
l’alcalde Marc Castells. En el 
cas de la residència l’acte ha 
tingut lloc aquest dimecres dia 
20 a la nova sala d’activitats 
del centre, obra recentment 
estrenada i que s’ha completat 
en quatre mesos.
La nova sala portarà el nom 
Teresa Mimó, i ha significat 
una inversió de 500,000€. 
Amb els seus 243 m2 supo-
sa una gran millora, possible 
gràcies als ajuts de la Diputa-
ció i la Fundació la Caixa. 

La Residència Pare 
Vilaseca estrena la 
nova sala d’activitats 
amb un gran 
aperitiu de Nadal

La Lenta produeix una 
nova cervesa artesana 
feta a Igualada

Ens ha deixat Josep Miserac-
hs Codina. Una caiguda sense 
importància va anar compli-
cant la seva salut i va provocar 
la inesperada mort a l’edat de 
82 anys.  Va ser membre d’una 
nissaga estretament lligada a 
la vida Igualadina. Un home 
de caràcter afable i fondes 
conviccions, catòliques i cata-
lanistes. El seu perfil negoci-
ador va marcar la seva llarga 
trajectòria professional i hu-
mana. Dialogant, però alhora 
decidit i ferm en els seus plan-
tejaments. No va tenir l’expo-
sició mediàtica del seu germà 
Manuel, que va ser alcalde 
d’Igualada entre 1979 i 1991, 
ni tampoc la del seu fill Josep, 
que va ser regidor a la capital 
de l’Anoia i president del Con-
sell Comarcal. 

Molt actiu en l’associacionis-
me i en la política
Va ser un personatge cabdal 
en moltes iniciatives d’àmbit 
local i nacional. Pioner del  
moviment escolta a l’Anoia, va 
ser un dels membres funda-
dors del Agrupament Jaume 
Caresmar i Mª Antònia Salvà. 
Enamorat de la natura també 
fou un dels impulsors de la 
Unió Excursionista de Cata-
lunya. Històric d’Unió Demo-
cràtica de Catalunya. 
Va esmerçar la seva vida pro-
fessional en la gestió, sent un 
element singular en el desen-
volupament de les empreses 
metal·lúrgiques del Grup Ver-
dés. Sempre va estar vinculat 
a la Fundació del Sant Crist i 
un impulsor, fins els darrers 
moments de la seva vida, del 
Grup d’Ajuda dels Caputxins. 
Josep Miserachs, estava ca-
sat amb Maria Àngels Nadal 
i era pare d’en Josep, mort 
prematurament el juny del 
2105, i del Xavi i del Jordi, que 
mantenen el llegat familiar de 
compromís democràtic amb 
la seva ciutat i el seu país, molt 
actius en la defensa de Catalu-
nya des de fermes conviccions 
catalanistes, tal i com havia fet 
el seu pare i el seu germà.
Descansi en pau.

Mor Josep Miserachs 
i Codina
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CAGA TIÓ I ARRIBADA DEL PATGE 
FARUK A LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL
SOL SOLET 
Dia: divendres 22 de desembre de 2017
Hora: Matí 
Lloc: Llar d’Infants Municipal Sol Solet 
Organitza: Regidoria d’Educació - Llar 
d’Infants Municipal Sol Solet

FESTA DE NADAL A L’ESCOLA MARIA 
BORÉS 
Dia: divendres 22 de desembre de 2017
Hora: Matí 
Lloc: Escola Maria Borés 
Organitza: Escola Maria Borés

FESTA DE L’AMIC INVISIBLE AL CAU 
JOVE
Dia: divendres 22 de desembre de 2017
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria de Joventut - Cau 
Jove

FESTA NADALENCA DE L’ESCOLA DE 
TENNIS DE LA POBLA 
Dia: divendres 22 de desembre de 2017
Hora: a partir de les 6 de la tarda
Lloc: Instal·lacions del CT la Pobla
Organitza: CT la Pobla

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES PER A CREU ROJA ANOIA
Dia: divendres 22 de desembre de 2017
Hora i lloc: de 9 del matí a les12 del 
migdia, a l’escola Maria Borés, i de les 
3 de la tarda a les 8 del vespre, al Cau 
Jove
Organitza: Regidoria d’Infància i 
Joventut

XLVI COPA NADAL DE NATACIÓ 
Dia: dilluns 25 de desembre de 2017
Hora: 12 del migdia
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Regidoria d’Esports

XXXIII PESSEBRE VIVENT 
Dia: dimarts 26 de desembre de 2017
Hora: 6 de la tarda i 2/4 de 8 del 
vespre
Lloc: Nucli antic
Organitza: Comissió del Pessebre Vivent

JUGA AL NADAL I CASALET DE 
NADAL
Dies: del dimecres 27 al divendres 29 
de desembre de 2017
Horari: de les 9 del matí a la 1 del 
migdia
Lloc: Escola Maria Borés i Llar d’Infants 
Sol Solet
Organitza: Regidoria d’Infància i 
Joventut

TALLER DE GALETES DE NADAL, A 
CÀRREC DE CECÍLIA ROMEU
Dia: dijous 28 de desembre de 2017
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria de Joventut - Cau 
Jove

ARRIBADA DEL PATGE FARUK I 
ESPECTACLE INFANTIL AMB EL TÍTOL 
“DE VIATGE”, A CÀRREC DEL GRUP 
ALEA TEATRE 
Dia: dissabte 30 de desembre de 2017
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitzen: Comissió de Reis i Regidoria 
de Cultura

FESTA DE CAP D’ANY DE 
L’ASSOCIACIÓ PER A L’OCI DE LA 
GENT GRAN 
Dia: diumenge 31 de desembre de 2017
Hora: 2/4 de 12 de la nit
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran

CAVALCADA DE REIS 
Dia: divendres 5 de gener de 2018
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Estació de Tren
Organitzen: Comissió de Reis i Regidoria 
de Cultura

CONCERT DE REIS A CÀRREC DE 
LA CORAL LA LIRA 
Dia: dissabte 13 de gener de 2018
Hora: 3/4 de 8 del vespre
Lloc: església de Santa Maria
Organitza: Coral la Lira

Il·
lu

st
ra

ci
ó
: 

M
iq

u
el

 B
o
u
 i
 B

la
n
ch

LA POBLA DE CLARAMUNT

www.lapobladeclaramunt.cat

CAVAVA AVAV LCADA DE REIS 
Dia: divendres 5 de gener de 2018
Hora: 2/4 /4 / de 7 de la tarda
Lloc: Estació de Tren
Organitzen: Comissió de Reis i Regidoria 
de Cultura

ARRIBADA DEL PAPAP TATA GE FAFAF RUK I 
ESPECTATAT CLE INFAFAF NTIL AMB EL TÍTÍTÍ OTOT L 
“DE VIATATA GE”, A CÀRREC DEL GRUP 
ALEA TEATATA RE 
Dia: dissabte 30 de desembre de 2017
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitzen: Comissió de Reis i Regidoria 
de Cultura

XLVLVL I COPA NADAL DE NATATA ATAT CIÓ 
Dia: dilluns 25 de desembre de 2017
Hora: 12 del migdia
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Regidoria d’Esports

XXXIII PESSEBRE VIVENT 
Dia: dimarts 26 de desembre de 2017
Hora: 6 de la tarda i 2/4 /4 / de 8 del 
vespre
Lloc: Nucli antic
Organitza: Comissió del Pessebre Vivent
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L’Esmolet i l’Esmoleta 
visiten les escoles

REDACCIÓ / LA VEU 

Un any més, l’Esmolet i l’Es-
moleta, els dos personatges 
més representatius i estimats 
del Saló de la Infància d’Igua-
lada, visiten aquests dies totes 
les escoles per convidar els 
més petits a participar en El 
Saló Tecnològic, que obrirà les 
seves portes del 27 de desem-
bre al 4 de gener. 
Aquest any com novetat s’ha 
dissenyat una aplicació per a 
mòbils que es podrà descar-
regar gratuïtament i en què 
es podrà trobar tota la infor-
mació per participar i guanyar 
premis. Els infants podran 
viure l’experiència de posar-se 
unes ulleres de realitat virtual 

i endinsar-se en una altra re-
alitat, podran deixar volar la 
seva imaginació i construir 
una nova plaça de Cal Font 
o, si el que més els agrada és 
saltar i córrer, també podran 
gaudir del rocòdrom, la tiroli-
na, el circuit de karts o la pis-
ta d’skate, entre moltes altres 
propostes. El 34è Saló de la 
Infància tindrà lloc a l’Escor-
xador i el seu horari serà de 
10:30 a les 19:30h, excepte el 
dia 31 de desembre, que tan-
carà a les 14h. 
La Veu de l’Anoia i veuanoia.
cat són col.laboradors del Saló 
de la Infància. Allí podreu lle-
gir els exemplars de La Veu 
mentre els vostres fills s’ho 
passen bé.

La Fira de Nadal tanca portes 
amb un èxit de públic

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fira de Nadal del 
nucli antic d’Igualada 
organitzada per Fira 

Igualada i l’Associació del Bar-
ri de la Font Vella amb el su-
port de l’Ajuntament d’Iguala-
da ha tancat l’edició d’enguany 
amb una molt bona acollida. 
Durant els dos caps de setma-
na han estat molts els iguala-
dins i anoiencs que han visitat 
les vora 40 parades ubicades a 
la plaça de l’Ajuntament, car-
rer de Santa Maria i plaça de 
Pius XII i han gaudit dels pro-
ductes nadalencs, artesans, re-
gals, pessebres, ornaments na-
dalencs i gastronomia. També 
han pogut gaudir de les nom-
broses activitats que s’hi han 
organitzat.

550 nens han 
fet cagar el Tió
En el marc de la Fira de Na-
dal s’han organitzat diferents 
activitats que han aplegat un 
nombrós públic. 
Per exemple,  durant aquests 
dies més de 550 infants van 
fer cagar el tió gegant instal-
lat a un escenari de la plaça 
de l’Ajuntament, en una de les 
activitats més participades de 
la fira.
La música tampoc ha faltat a 
la Fira de Nadal amb l’actuació 
de 8 corals de la zona: la Coral 
Gatzara, la Coral Xalest, el Cor 
Gòspel de Xauxa, la Coral Mig 
To, la Rondalla Nova Unió, la 
Coral Merlet, la Coral de gòs-
pel del Centre Cívic de Fàtima 
i el Cor de Noies Exaudio.  

Ara, mercat d’antiguitats 
El proper dia 31 arriba una 
nova edició del Mercat men-
sual d’antiguitats, col·lecci-
onisme, art i artesania que 
aplegarà unes 110 parades al 
Passeig Verdaguer. 
El 6 de gener, dia de Reis, 
Igualada tornarà acollir una 
de les fires més antigues de les 
que es celebren a casa nostra, 
la Fira de Reis. Es tracta d’una 
cita ineludible pels pagesos de 
la zona que aprofiten per com-
prar el planter d’arbres que ne-
cessiten per l’any. Aquest any 
les inscripcions d’expositors 
segueixen a bon ritme, en la 
línia de l’any passat, en aquest 
moment més d’un centenar de 
paradistes ja han confirmat la 
seva assistència.

Doble jornada de 
recollida de joguines

REDACCIÓ / LA VEU 

U n centenar de perso-
nes van participar el 
passat dissabte, 16 de 

desembre, en el tradicional di-
nar de Nadal que l’Ajuntament 
d’Igualada ofereix cada any als 
residents, germanes, personal 
i voluntaris de l’Asil del Sant 
Crist. En l’àpat, que va tenir 
lloc a l’antic Escorxador, hi 
van ser presents nombrosos 
regidors del consistori encap-
çalats per l’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells i, en acabar, hi 
va haver animació musical i 
ball per a tots els assistents.
Les Germanes de la Llar 
del Sant Crist volen agrair a 

Tradicional dinar de Nadal 
de l’Ajuntament a l’Asil del Sant Crist

l’Ajuntament, entitats i a la 
ciutat d’Igualada, totes les se-
ves aportacions, ajuts i escalf. I 
també de manera molt especi-
al a aquells jubilats, que dedi-
quen el seu temps o compar-

teixen amb ells els fruits dels 
horts que conreen.  A tots els 
desitgen molt Bon Nadal amb 
el desig que rebin les benedic-
cions del Jesús Infant.

REDACCIÓ / LA VEU 

A questa setmana s’ar-
riba a l’acte central 
de la campanya de 

recollida de Joguines 2017 que 
organitza Creu Roja, aquest 
any de nou amb el lema “els 
seus drets en joc”. A Igualada 
la recollida es farà dos dies, al 
vestíbul de l’Ajuntament.
Avui divendres 22 de desem-
bre de 10 a 21h, de la tarda, 
per rebre les escoles i Instituts, 
en el seu últim dia lectiu, i 
també finalitzant aquesta pri-
mera Jornada amb la tradicio-
nal Cantada de Nadales; demà 
dissabte 23 de desembre de 12 
a 14h, aprofitant que l’Ajunta-
ment fa la recepció de Nadal 
de les entitats, per poder re-
bre-les i recepcionar joguines.
Es demanen joguines noves, 
educatives, no bèl·liques i no 
sexistes. 
També s’han ubicat diferents 
punts de recollida arreu de la 

comarca:
- Ajuntament de Castellolí 
(fins el proper 29 de desem-
bre es poden portar joguines a 
l’Ajuntament).
- La Pobla de Claramunt (el 
dia 22 de desembre de  de 9 a 
12 h a l’escola Maria Borès i de 
3 a 8 al Cau Jove)
- Vilanova del Camí (23 de de-
sembre de 9 a 14h a la Plaça 
del Marcat i 27 de desembre 
de 16 a 20, al Saló de la Infàn-
cia que es durà a terme a Can 
Papasseit) 
- Montbui (dissabte 23 de De-
sembre de 9-15h al Bulevard 
de Montbui) 
Dues empreses, Interior Vis-
ta i Mutua Universal, també 
recolliguen joguines entre els 
seus socis i treballadors.
Si no podeu participar en les 
maratons, podeu si voleu por-
tar les joguines a Creu Roja, 
carrer Les Comes 34, Iguala-
da de 09:00 a 14:00h i 16:00 a 
19:00 h.



Best Lawyers reconeix l’igualadí Toni 
Prat entre els millors advocats d’Espanya
REDACCIÓ / LA VEU 

L a prestigiosa guia 
nordamericana Best 
Lawyers ha reconegut 

27 advocats de la companyia 
Andersen Tax& Legal, entre 
ells l’igualadí Toni Prat Jorba, 
entre els més destacats d’Es-
panya, en la categoria de Dret 
Fiscal. Aquesta guia reconeix 
l’exercici dels advocats segons 
la valoració dels companys de 
professió, que voten els candi-
dats que consideren meritoris 
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d’aquest distintiu internacio-
nal. 
Andersen Tax & Legal és fir-
ma espanyola d’Andersen 
Global, una associació inter-
nacional composta per profes-
sionals fiscals i legals a tot el 
món. Establerta el 2013 per la 
firma membre Andersen Tax 
LLC, Andersen Global comp-
ta avui amb més de 2.500 pro-
fessionals i té presència a 79 
localitzacions a través de les 
seves firmes membre i firmes 
col·laboradores.

REDACCIÓ / LA VEU 

U na trentena d’alumnes 
dels cursos de conei-
xement de la societat 

catalana organitzats pel Con-
sell Comarcal, van participar 
en una visita al Parlament. 
Eren  de Capellades, els Hosta-
lets de Pierola, Piera, Masque-
fa, Sta. Margarida de Montbui, 
Vallbona i Vilanova del Camí.

Visita al Parlament del Consell Comarcal

Campanya de Càritas per 
assolir més voluntaris
REDACCIÓ / LA VEU 

C àritas ha iniciat una 
campanya amb el lema 
“Sigues part de la so-

lució contra l’empobriment”. 
L’objectiu de la campanya és 
sensibilitzar la ciutadania da-
vant la desigualtat creixent i al-
hora aconseguir més persones 
voluntàries i més donacions.
La campanya s’inicia amb la 
voluntat de fer visible la línia 
d’actuació actual que té com 
a nucli fonamental  posar les 
persones al centre de l’acció de 
Càritas.  L’objectiu és, doncs, 
avançar en la construcció del 
bé comú, treballant per apode-
rar la persona i denunciar les 
desigualtats socials i allò que 
les provoca. Per això es propo-
sen actuacions  que ofereixen 
eines que generin autonomia a 
través  de la formació, afavorint 
la creació d’una xarxa de rela-
cions socials.. El Model d’Acció 
Social de Càritas vol allunyar 
la institució de la imatge prefi-
xada de ser aquella que entrega 
aliments, roba i paga rebuts, 

per apostar per un model més 
centrat en l’escolta, el diàleg, 
l’acompanyament i la cerca 
d’oportunitats.
La campanya també vol cons-
cienciar la comunitat cristiana 
i la població en general sobre 
la necessitat d’implicar-se en la 
lluita contra la desigualtat per 
aconseguir recursos econò-
mics i per animar a  més per-
sones a fer-se voluntàries. Es 
convida a fer-se voluntari en 
alguns dels projectes que actu-
alment s’estan desenvolupant 
en el territori, en camps com la 
formació, la infància, l’adoles-
cència, la gent gran o l’habitat-
ge.  També es convida a impli-
car-se en el suport  econòmic 
de Càritas per permetre la seva 
independència econòmica i de 
gestió. fent-se soci o fent una 
aportació econòmica. 
Per fer aquesta campanya, Cà-
ritas proposa les captes a les di-
ferents esglésies que es fan els 
dies previs a Nadal, la venda de 
«Cors Solidaris» (petits cors de 
xocolata ), la difusió a les xar-
xes, i l’edició  d’un fulletó. 
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La revista compta amb 
reportatges i entrevistes 
que permeten conèixer 
més de prop a l’entitat, 

que celebra 50 anys

Simulacre d’incendi a la zona de 
quiròfans de l’Hospital

REDACCIÓ / LA VEU 

R ecentment hi va haver 
un simulacre d’incen-
di i evacuació a l’àrea 

del Bloc Quirúrgic de l’hospi-
tal d’Igualada. 
L’objectiu és que el personal 
que hi treballa estigui prepa-
rat per a una eventualitat com 
pot ser un incendi i possible 
evacuació de pacients que es-
tiguessin en aquesta àrea. 
Primer es va fer una sessió 
teòrica d’una hora de dura-
da a tot el personal del bloc 
quirúrgic i posteriorment 

cinc sessions pràctiques de 30 
minuts dins d’una de les sales 
d’operacions. 
La pràctica va consistir en 
l’actuació davant d’un connat 
d’incendi d’un aparell elèc-
tric durant una intervenció 
quirúrgica simulada. Es va 
realitzar la detecció, l’avís i 
l’actuació i fent l’evacuació del 
pacient. 
En una d’aquestes cinc pràcti-
ques es va realitzar un simula-
cre d’emergència incloent-hi 
l’activació del Pla d’Autopro-
tecció del Centre (CECO, ac-
tuació del Cap d’Emergència, 

Cap d’Intervenció i Equips de 
Segona Intervenció) i avís al 
112. El simulacre va obtenir 
un èxit rotund amb l’acompli-
ment de totes les fases del Pla 
d’Autoprotecció. 
A més de l’èxit en l’execució, la 
valoració de la formació pràc-
tica ha estat molt positiva per 
part dels implicats, tant dels 
responsables com del perso-
nal de l’àrea, destacant la im-
portància per l’excepcionalitat 
que suposa fer in situ una for-
mació d’aquestes característi-
ques en una àrea de risc com 
és la quirúrgica. 

La Veu lliura avui als seus lectors la Revista Solidària, per a Apinas
REDACCIÓ / LA VEU 

T al i com ja us havíem 
explicat amb anterio-
ritat, avui La Veu de 

l’Anoia lliura a tots els seus 
lectors, juntament amb aquest 
exemplar, una Revista Soli-
dària dedicada íntegrament a 
l’entitat, amb reportatges i en-
trevistes que permeten conèi-
xer més a prop Apinas, en oca-
sió del 50è aniversari. 
Els ingressos derivats de la in-
serció publicitària en aquesta 
revista, descomptades les des-
peses habituals, es lliuraran als 
responsables de l’entitat en les 
properes setmanes. Aquesta és 
la segona edició de la Revista 
Solidària. L’anterior va dedi-
car-se a Càritas. 

Ampli suport de la comarca 
a l’equipament de Cal Salinas
Els alcaldes dels municipis 
integrants de la Mancomuni-
tat per a l’Atenció dels Malalts 
Psíquics de la Comarca de 

l’Anoia s’han compromès a fer 
costat a l’associació APINAS 
en el desenvolupament del 
seu projecte d’Aula Integral de 
Suport (AIS) a la torre de Cal 
Salinas, que ha estat recent-
ment cedida per l’Ajuntament 
d’Igualada amb aquesta fina-
litat. 
L’AIS serà un nou recurs edu-
catiu per a joves amb trastorns 
mentals greus i, al mateix es-
pai, l’associació també valora 
la possibilitat d’instal·lar-hi 
oficines i un habitatge tutelat. 

El passat mes de novembre es 
va concretar la cessió de l’edi-
fici i es va fer públic el projec-
te per a la seva rehabilitació. 
Aquest tindrà un cost aproxi-
mat d’uns 600.000 euros i, per 
això, els municipis que inte-
gren aquesta mancomunitat 
sol·licitaran també ara, de ma-
nera conjunta, el suport de la 
Diputació de Barcelona per a 
fer front a la inversió, que tin-
drà un impacte molt positiu 
en el dia a dia dels joves que 
en seran usuaris. 

La Mancomunitat per a l’Aten-
ció dels Malalts Psíquics de la 
Comarca de l’Anoia va ser fun-
dada l’any 1986 per a garantir 
el suport de l’administració a 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual del territori i, al 
llarg d’aquests anys, ha vetllat 
pel desenvolupament d’una 
sòlida xarxa d’equipaments 
i serveis orientats a l’educa-
ció,  rehabilitació, prevenció 
i atenció per aquestes perso-
nes, gestionats precisament 
per l’entitat APINAS. En for-
men part 21 dels 33 ajunta-
ments del territori, agrupant 
el 90% de la població de la 
comarca. 
La gran majoria dels batlles in-
tegrants d’aquesta mancomu-

nitat han visitat avui l’edifici 
i, en acabar, han signat la pe-
tició conjunta. En concret, els 
signants són l’alcalde d’Iguala-
da i president, Marc Castells; 
el de Calaf, Jordi Badia; el de 
Capellades, Aleix Auber; la de 
Carme, Ildefonsa Tarrida; el 
de Castellolí; Joan Serra; el de 
Copons, Francesc Salamé; el 
dels Hostalets de Pierola, Da-
niel Vendrell; la dels Prats de 
Rei, Cristina Mas; el de Jorba, 
David Sánchez; el de La Pobla 
de Claramunt, Santi Broch; el 
de Masquefa, Xavier Boquete; 
el d’Òdena, Francisco Guisa-
do; la d’Orpí, Imma Palet; el 
de Piera, Josep Llopart; el de 
Pujalt, Antoni de Solà; el de 
Rubió, Miquel Archela; el de 
Sant Martí de Tous, David Al-
quézar; la de Sant Martí Ses-
gueioles, Rosa Narbona; la de 
Sant Pere Sallavinera, Mont-
serrat Noguera; el de Santa 
Margarida de Montbui, Teo 
Romero; i la de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte.  

Primera trobada de la 
Taula Motor Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 28 de novem-
bre es va dur a terme 
al Campus Motor de 

l’Anoia la reunió de la Taula 
Estratègica Motor Anoia, un 
projecte finançat per la Dipu-
tació de Barcelona i el Con-
sell Comarcal de l’Anoia, en el 
que es pretén trobar les línies 
d’actuació de la comarca de 
l’Anoia en el món del motor.
Aquest projecte impulsat 
pel Campus Motor Anoia, té 
com objectiu de fomentar el 
desenvolupament i promoció 
econòmica del sector del mo-
tor i la creació d’ocupació a la 
comarca de l’Anoia.
En la jornada hi van interve-
nir el president del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Xavier 
Boquete, l’alcalde de l’Ajunta-
ment de Castellolí, Joan Ser-
ra, el president del Clúster de 
la Industria de l’Automoció 
de Catalunya, Vicenç Aguile-

ra, el president i la gerent de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, Blai Paco i Paula Arias,  el 
director General de l’empresa 
DOGA,  Toni Garcia, repre-
sentants de la Universitat 
Oberta de Catalunya, Pablo 
Lara, i de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, Emili 
Hernández, del Circuit Parc-
motor Castellolí, Jordi Arilla 
i Ton Pons, així com tècnics 
del projecte.
Les entitats i empreses par-
ticipants van començar a 
treballar conjuntament en el 
desenvolupament d’una es-
tratègia conjunta que permeti 
potenciar les infraestructures 
i les noves tecnologies, el ve-
hicle connectat i autònom,  la 
formació a nivell universitari 
i de reconducció, per atraure 
empreses del sector que es 
vulguin instal·lar a la comar-
ca, genera nowhow i consoli-
dar un posicionament del ter-
ritori en el sector del motor.



#latevaveu

Aleix Auber @AleixAuber

Meritxell Humbert @Txell_Humbert 

Glòria @GloriaGlo90

Òmnium Anoia @OmniumAnoia 

Jom ||*|| @jom1408

Moixiganguers d’Igd @moixiganguers

disseny=igualada @dissenyigualada

Laia Vicens @laiavicens

Otger Gabarró @OtgerGabarro

Hospital d’Igualada @Hospitaligd

Hem arribat fins aquí de l’única manera amb la que es 
mou el món, amb la força de la gent. I serà només amb 
aquesta que avançarem. Gràcies per la perseverança 
i compromís dels que mai us resigneu.  #guanyarem 
#Dempeus. #VotaDempeus @VdCCUP #Capellades 
#PoderPopular #21D

La policia local de Vilanova a instàncies de l’al-
caldessa SOCIALISTA s’emporta detinguts dos 
simpatitzants d’ERC, per posar llaços grocs. #Per-
secució contra la gent dEsquerra Republicana de 
Catalunya de Vilanova del Camí.

Ahir vaig poder veure “la revolta de l’U” i se’m 
va tornar a encongir el cor per com ens van trac-
tar per voler votar. Ara no ens podem deixar 
humiliar més i hem de guanyar dijous. Per no-
saltres i pels que ja no hi són!

La plaça de l’Ajuntament d’#Igualada plena altre 
cop exigint la #LlibertatPresosPolítics. Dos mesos 
que els Jordis són injustament a la presó. No els 
oblidem i no descansarem fins que els tinguem a 
casa.

Ahir, Josep Miserachs i Codina, patriota igua-
ladí, ens va deixar. @jordimiserachs i @xmise-
rachs seguiran el camí de compromís del pare, 
com ho va fer el Josep fins que va marxar fa dos 
anys. Ànims i abraçada forta a tota la familia. 
DEP.

Hem rebut d’@ara_castells el Premi a la Colla Més 
Segura del 2017. Orgullosos de la millor tempora-
da i d’haver-ho fet sense caigudes, amb màxima 
seguretat. Gràcies! #castellers #Igualada

Neix “Fons gràfic. El disseny fet a Igualada”. Un 
important projecte de recuperació històrica dels 
treballs portats a terme pels sectors del disseny i 
les arts gràfiques. Gràcies Daniel Giralt-Miracle 

per acceptar la Direcció d’Honor.

Moltes gràcies als lectors que ens heu fet con-
fiança i als mitjans que us feu ressò del llibre. 
Demà farà 10 dies que va sortir a la venda i 
anem per la tercera edició: si encara no el teniu, 
aquesta setmana ja el podreu tornar a trobar a 
les llibreries.

Que grans!!! Aquest equip [Igualada HC] ens 
donarà moltes alegries aquest any! Dissabte se-
rem a Les Comes per aconseguir 3 punts més! 
#somhigualada

Estigues atent a la nova secció  on descobrireu històries 
personals de gent de la nostra comarca @humansanoia 

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3

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

“Descoberta una càpsula del 
temps d’un jove igualadí, durant 
unes obres al centre d’Igualada”

“La càpsula del temps, era acom-
panyada de dotze cartes (una per 
mes de l’any) i una fotografia del 
jove en blanc i negre. El treballa-
dor de les obres que la va trobar, 
va obrir la carta del mes de de-
sembre.”

“A qui trobi aquesta carta, sigui 
l’any que sigui: Ara que s’acosta 
Nadal, aquelles dates tan asse-
nyalades al calendari, que alguns 
esperen amb afany tot l’any i amb 
d’altres els destorben, escolteu. 
Aquest Nadal, la mare ha estat 
malalta al llit. El pare i jo treba-
llem a la botiga de queviures de 
casa, mentre la meva germana 
cuida la nostra mare, en els úl-
tims dies de la seva llum. No 
tenim diners per un arbre de 
Nadal, ni pel pessebre. Em que-
do embadalit davant l’arbre de 
casa dels de Cal Moixó, que són 

Els @moixiganguers d’Igualada 
reben el premi @ara_castells a la 
colla més segura. 

#Igualada #Anoia #Catalunya 
#móncasteller #humantower
#castells #cultura

Humans de l’Anoia   @humansanoia

Instants de La Veu              @veuanoia

veuanoia · Follow

#4 Jennifer Roca

Fa unes setmanes hi va haver un simulacre d’in-
cendi i evacuació a l’àrea del Bloc Quirúrgic de 
l’@Hospitaligd. Es va fer una sessió teòrica i des-
prés una de pràctica dins d’un dels quiròfans. @
bomberscat @112 

FOTO: Cesc Sales

adinerats. Aquest Nadal ha sigut 
pèssim. Però hem estat junts. 
La nit de Nadal, la mare ha tin-
gut unes febres molt fortes, vaig 
obrir-li la finestra de l’habitació, 
perquè pogués escoltar les Na-
dales del carrer. La mare va morir 
per Sant Esteve.

Quan penseu que les festes de 
Nadal són absurdes, tristes i ple-
nes de records que volem esbor-
rar, penseu amb nosaltres. Gau-
diu del Nadal, canteu, balleu, feu 
cagar el tió, beveu, rieu... Però 
sobretot, estimeu.”
-Jan, 29 de desembre de 1957. 
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La cinquena entrega del Cafè 
Debat, la nova aposta de La 
Veu de l’Anoia, amb Pilar 
Alemany i Anna Pla sobre el 
món de la pastisseria. 

La mort de Josep Miserachs 
ha deixat una gran pèrdua en 
l’imaginari igualadí. Perso-
natge cabdal en iniaciatives 
locals i nacionals, pioner del 
moviment escolta a l’Anoia.

Les JERC Anoia demanen 
la dimissió de l’alcaldessa de 
Vilanova del Camí, Noemí 
Trucharte, pel cas de les de-
tencions a ciutadans per pen-
jar cartells i llaços grocs.



RUPERT CARVAJAL  
Empresari. 

JORDI MORERA
Enginyer. 

President del Gremi d’instal·
ladors de l’Anoia i Punt de 

servei Iberdrola. 

Gerent d’EPS Enginyeria, pro·
jectes elèctrics i d’autoconsum.

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

d’ 
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   Avui parlem amb Rupert Carvajal i Jordi 
Morera sobre les energies convencionals i les 
energies alternatives i renovables. Intentarem 
donar diversos punts de vista sobre quin ti-
pus d’energia és la més barata, quina és la 
més ecològica, quina és la més aconsellable 
en cada cas i sobre els interessos econòmics 
que generen. Energia convencional o energies 
alternatives, què triem?

Rupert Carvajal: El millor seria poder compa·
ginar els dos tipus d’energies que potser és el 
que aniria millor tant per a la butxaca com per 
al medi ambient.

Jordi Morera: Estem en un moment en què 
podem triar per una o per l’altra, però sí que 
de cara al futur els indicatius diuen que anirem 
cap a les energies renovables i alternatives, tant 
per l’efecte contaminant de les emissions de 
CO2 com perquè el petroli s’està acabant, però 
serà un procés llarg.

Quin tipus d’energia és més cara?

J.M.: Les renovables. Són més llargues d’amor·
titzar però hem de tenir en compte que l’Ins·
titut Català d’Energia, l’ICAEN parla que de 
cara al 2050 tot serà elèctric i aquesta electri·
citat es pot fer amb energies nuclears, es pot 
seguir fent amb carbó i  també amb hidràulica, 
eòlica, fotovoltaica... L’energia nuclear té un 
preu molt econòmic però hores d’ara encara 
no se sap què en farem dels residus que genera 
que de moment s’estan mantenint en llocs con·
trolats esperant que no passi res.

Es pot arribar a estalviar energia a la llar 
malgrat les factures s’apugin constant-
ment?

R.C.: Sí. El que passa és que des que va co·
mençar el lliure mercat de les energies la 
gent no ha fet res. La gent no sap que l’ener·
gia que paguem a casa depèn de les energies 
que entren en cada moment (les hidràuli·
ques són les més barates però si entra una 
energia més cara, a la nostra factura es re·
flectirà el preu de l’energia més cara). L’es·
talvi a la factura es pot fer fent un pla a mida 
amb la nostra companyia subministradora. 
Cada casa, cada empresa té una manera di·
ferent de funcionar i és important adequar 
la nostra despesa elèctrica a les nostres ca·
racterístiques particulars.

J.M.: Aquest és un tema complicat. Nosal·
tres ens hem trobat amb empreses i boti·
gues que tenien contractat molt més submi·
nistrament del que realment necessiten. La 
factura es desglossa en la part de potència, 
que és la capacitat de poder consumir que 
tenim; per explicar·ho: si tenim una mane·
ga prima oberta tot el dia gastarem molta 
aigua però a poc a poc, però si tenim una 
mànega molt més ampla i l’obrim només 
cinc minuts, podrem tenir la mateixa quan·
titat d’aigua però en només cinc minuts. Si 

contractem el tub gros significa que tenim 
molta potència, i això ens castiga la factura 
perquè tenim una despesa fixa, gastem o no. 
L’altra part de la factura és l’energia, que és 
el que gastem quan encenem una bombeta. 
Quan apaguem l’interruptor no gasta però 
la potència la seguim pagant. Per això és 
molt important estudiar cada cas i fer un 
pla a mida. Ens hem de preguntar quantes 
aparells elèctrics tenim, quants n’engegarem 
a l’hora (si n’engeguem molts gastarem mol·
ta potència en poca estona). Si hi ha la pos·
sibilitat de fer la despesa energètica esgla·
onadament no haurem de contractar tanta 
potència i la factura sortirà més barata.

R.C.: I a nivell industrial encara estan més 
desfasats. Abans es tenia la idea de “ande o 
no ande, burro grande”. Nosaltres intentem 
assessorar·los sobretot en el tema d’optimit·
zació, que per a una empresa pot resultar·li 
un estalvi de 2000·3000 euros l’any.
Estàvem acostumats a no fer res i hem de 
canviar el xip i, tal com hem fet amb la tele·
fonia, amb electricitat també hem de buscar 
l’empresa que s’escaigui més a les necessitats 
de cadascú. Per exemple, nosaltres a Iber·
drola, en energia residencial som els únics 
que donem 100% energia verda.

I quan sentim a les notícies que a una hora 
determinada d’un dia hi haurà un repunt 
en què l’energia ens costarà molt més cara, 
a què es degut?

J.M: L’electricitat ara va en lliure mercat, és 
com la borsa, la gent que produeix està en 
un mercat i depenent de la demanda, aquest 
preu puja. Estem pagant el preu per quilo·
wat/hora a uns 15 cèntims i el preu de mer·
cat pot estar entre 3·4 cèntims. En funció de 
la demanda en un moment donant, el preu 
es dispara perquè s’han d’engegar hidràuli·
ques o molins de vent. I també hem de tenir 
en compte que les empreses energètiques 
venen quan el preu és més alt. És un negoci.

La factura de la llum que rebem a casa és 
un jeroglífic per a la majoria de nosaltres. 
Què hi hem de tenir en compte?

J.M.: Nosaltres ens hi dediquem i també hi 
ha cops que ens perdem, perquè cada sis 
mesos van canviant el format de la factura

R.C: Penseu que hi ha més de 100 comerci·
alitzadores d’electricitat a l’estat i cada una 
té un tipus de factura diferent. L’important 
que ha de mirar l’usuari és la potència que 
té contractada, confrontar el que té contra·
ctat de potència amb el que li estan cobrant 
i el tema d’energia, ja depèn de cadascú el 
que faci servir. En el cas d’un habitatge, si 
fas un pla a mida això queda salvat, ja que 
sempre pagues controladament.

J.M.: Per a les cases, entre 0 i 10 Kw hi ha la 
tarifa 2.0 que és la que acostuma a tenir tot·
hom. En aquestes factures no s’acostuma a 
posar el maxímetre, que és la màxima ener·
gia que gastem en un moment determinat 
i que, en cas que sí que estigui especificat, 
l’hem de controlar, perquè si ens acostem 
al màxim que tenim contractat vol dir que 
estem apurant. Els comptadors nous que 
s’estan posant són una meravella, perquè 
controlen moltes més coses. Quan anem a 

Energia convencional 
o energies renovables i 

alternatives?

per Cristina Roma

“Tal com hem fet 
amb la telefonia, amb 

l’electricitat també hem 
de buscar l’empresa que 

s’escaigui més a les 
nostres necessitats”

“De cara al futur els indi-
catius diuen que anirem 

cap a les energies renova-
bles i alternatives, tant per 

l’efecte contaminant del 
CO2 a la nostra atmofes-
ra com perquè el petroli 
s’està acabant. Però serà 

un procés llarg” 

El millor assortiment per a aquestes festes en vins, 
caves, destil·lats, aperitius, cerveses artesanes i més, 

el trobaràs a Igualavins
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consums més alts, entre 10 i 15 kw, la factu-
ra ja acostuma a sortir una mica més cara.

R.C:  És aquí on hem de saber aprofitar la 
discriminació horària, per aconseguir el 
mínim preu. Per exemple, per a petites em-
preses es poden aprofitar preus molt baixos 
durant unes hores determinades del dia 
(per exemple de 10 a 12 del matí). També 
nosaltres, per anar de costat amb les energi-
es renovables, hem creat una tarifa especial, 
la SuperValle, que es per als cotxes elèctrics, 
per poder-los carregar a les nits, en unes 
hores determinades només per carregar el 
cotxe a un preu determinat.

J.M.: Les persones ens hem d’acostumar, per 
poder reduir el preu de consum, a gastar, 
en la mesura que es pugui, durant aquestes 
hores determinades. La gent ha de conèixer 
la seva tarifa i a partir d’aquí adequar-hi 

els temps de treball. La gent s’ha de deixar 
assessorar i no tenir vergonya de preguntar 
les coses que no se saben.
També hem de tenir en compte que a mesu-
ra que anem canviant els electrodomèstics 
de casa, els nous que posem gasten menys, 
tenen unes etiquetes energètiques cada ve-
gada més eficients.
Malgrat tot hem de ser conscients que a la 
factura hi ha molta part d’impostos i aquests 
segur que no els podrem estalviar. També és 
important estar al cas del que ens ofereixen 
les comercialitzadores perquè potser tenen 
un preus molt baixos però t’hi afegeixen al-
tres serveis -com pot ser el manteniment-
que potser no ens interessen. Per tant penso 

que és millor contractar només el que ne-
cessitem i per a la resta  ja buscarem el nos-
tre instaŀlador de confiança.

Vivim en un país amb sol, vent, mar... i en 
canvi és molt difícil apostar per les ener-
gies alternatives. Hi ha molts interessos 
econòmics per facilitar l’ús de l’energia 
convencional en detriment de les renova-
bles?

J.M. Moltíssims. Tothom sap qui hi ha a 
les cúpules directives de les gran empreses 
energètiques. El que va passar l’any 2006 
amb el xou de les fotovoltaiques va ser molt 
gros. 

R.C.: El fet de poder tirar un BOE a terra 
d’un dia per altre ja demostra la classe de 
país que som.

un altre BOE castigant-ho. I ara ens tornem 
a trobar en una situació semblant: Europa 
torna a trucar a la porta dient “senyors, fal-
ten energies renovables, què hem de fer?”. I 
ara l’Estat no sap què fer perquè la gent està 
escamada i li costa tornar a confiar. Actu-
alment qualsevol persona que vulgui optar 
energies renovables ha de tenir una teula-
da adient, o una zona amb el vent adient, 
que les normes urbanístiques ho permetin, 
tenir una capacitat d’inversió suficient i la 

paciència de poder-ho amortitzar entre 7 i 
15 anys. Actualment les bateries han evolu-
cionat moltíssim però l’energia eòlica funci-
ona quan fa vent, la solar amb les hores de 
sol, i quan arribem a casa normalment ja no 
hi ha sol o no sempre fa vent, per tant s’ha 
d’acumular l’energia amb les bateries, que 
son molt cares i hi ha poques ajudes.

La producció d’aquestes energies renova-
bles, és per a autoconsum o per vendre.

J.M.: Es poden fer les dues coses. El que van 
prohibir és tenir instaŀlacions grans amb 
bateries per anar fent autoconsum. L’Estat 
permet fer al revés, que el particular faci 

la instal·lació i li vengui l’energia sobrant, 
però pagant una misèria.
El que sí que existeix ara són unes plaques 
fotovoltaiques per a autoconsum, que elles 
mateixes quan s’adonen que produeixen 
però no gasten energia, elles mateixes tallen 
la producció. 
Veiem que el futur són les energies renova-
bles però ens estan posant molts inconve-
nients.

R.C.: Nosaltres som el primer productor 
mundial d’energia eòlica i molta de la que 
arriba a les vostres cases ve d’aquí. Les altres 
companyies es dediquen a la hidràulica o a 
les nuclears. Penso que actualment és molt 
interessant poder barrejar el tipus d’energia 
que es produïa fins ara amb les noves ener-
gies i si arribem a trobar el punt d’equili-
bri, estalviarem diners i millorarem el medi 
ambient.

J.M.: S’ha de pensar que actualment un 14% 
de l’electricitat encara ve del carbó, un 5% 
de fotovoltaica, un 23% de centrals nucle-
ars, un 14% de les hidràuliques, i un 19% de 
les eòliques.

Què trobeu a faltar a la ciutat?

R.C: Sobretot grans marques a nivell gene-
ral i una bona comunicació. També és molt 
important fer comarca.

J.M.: Els igualadins som una mica tancats. 
Surts de la comarca i l’actitud dels empre-
saris és diferent. Som molt reservats i ens 
costa sortir dels nostres esquemes.

J.M.: El 2006, degut a les pressions de la 
Unió Europea, Espanya havia d’arribar a 
un topall amb les energies renovables i com 
que no hi ha va arribar perquè no va fer els 
deures, la Unió Europea va amenaçar amb 
sancions. Com que no hi havia diners es va 
optar per la part privada. Van fer un BOE 
amb unes grans bonificacions i la gent s’hi 
va llençar, a qui tenia una teulada ben ori-
entada a sud se li oferia un crèdit gratis. Du-
rant deu anys no cobrava perquè tot el que 
produïa anava al crèdit, però després, du-
rant el següents quinze anys es convertia en 
un gran pla de jubilació. La gent s’hi va abo-
car i Espanya va poder complir amb el pacte 
que tenia amb Europa. I després va treure 

“Hi ha molts interessos 
econòmics per facilitar 
l’ús de l’energia conven-
cional en detriment de 

les renovables”

-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€
-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
 

-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€
-1/2 espatlla de xai al forn 12€
 -1/2 cuixa de cabrit al forn 13€ 

Menjar per emportar 
de les Festes de Nadal, 

Cap d’any i Reis 

 

*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



CO-CREACIÓ, LA FORÇA DE LA COMUNITAT

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

Cae el desempleo (independientemente de la calidad del empleo 
creado), pero cae la tasa de actividad ...

EDUARD GRAELL SANTACANA
Dissenyador industrial a Loop Innovació
@eduard_graell

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

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

MANEL MACIÀEDUARD GRAELL

EDUARD GRAELL SANTACANA

La reducció en pobresa infantil que s’ha produït els darrers anys (28,8% el 
2014, 27,9% el 2015, fins el 24% actual) i seguim fins a eliminar-la.

Els pocs recursos  econòmics existents 
s’han d’invertir en formar en ocupacions 

necessàries adaptades a cada entorn geogràfic

El futur  
passa pel treball 

en xarxa 

A vui en dia tenim al nostre abast molta més informació de la que 
han tingut tots els nostres avantpassats junts. Però en un món on 
obtenir informació és relativament fàcil, el repte que se’ns presenta 
és com utilitzar-la en benefici propi. Com passem de la societat de 

la informació a la del coneixement?  
La creació de coneixement depèn de la interacció humana. El coneixement ve de 
l’estudi, del debat, de l’anàlisi, de la confrontació d’idees, necessitats i opinions. 
El coneixement està a la ment de la gent i comprèn factors intangibles com l’ex-
periència, el criteri i la intuïció. Per això treballar plegats, compartir i co-crear 
genera respostes més solides a qualsevol repte que ens plantegem que fer-ho in-
dividualment. Co-crear és establir un diàleg que permet detectar inquietuds i 
preocupacions del teu interlocutor i buscar una solució conjunta on cada part 
aporta el seu criteri, coneixement i habilitats. Per tant, sembla clar que fomentar 
aquest diàleg és clau per la generació de coneixement i és un factor estratègic per 
al desenvolupament econòmic i la competitivitat empresarial i de país.
El futur passa pel treball en xarxa. Fomentar projectes interdisciplinaris; posant 
empreses i especialistes de diferents sectors a treballar en un repte conjunt: in-
formàtics, gestors, dissenyadors, enginyers, fabricants, artistes, pedagogs...po-
sant en comú informació diversa que permet crear solucions innovadores que 
difícilment hi arribarien per separat. Les Jornades Idea que van tenir lloc la set-
mana passada a l’adoberia Bella ens en van mostrar diversos exemples: des de 
cooperatives en l’àmbit de l’economia social i solidaria fins a clústers empresari-

Muchos años negándolo pero ya se reconoce aportación 
neta CAT: 16.000 mill.€.  Más de 40 mill.€/día
Supera el gasto de sanidad, educación...

MANEL MACIÀ MARTÍ
Director a TALENTIA GESTIÓ
@talentiagestio

L’ECONOMIA CIRCULAR I ELS RRHH

Q uè és l’economia circular? És una estratègia que té per objectiu 
reduir tant l’entrada dels materials com la producció de deixalles 
verges, tancant els «bucles» o fluxos econòmics i ecològics dels re-
cursos. L’objectiu és el de reduir al màxim les pèrdues en la matèria 

primera productiva. Però... i si apliquem aquesta teoria als recursos humans?
Del que es tracta és de “reutilitzar” els recursos humans, les persones, en nous 
àmbits de l’economia productiva de la qual molts han sigut expulsats. El que 
vull denunciar és, senzillament, el d’invertir els recursos necessaris, tant humans 
com econòmics, per reciclar i tornar a reinserir en el món laboral un seguit de 
persones que han sigut expulsades d’aquest. No parlo d’emprenedoria, parlo de 
formació en majúscules. 
Els pocs recursos  econòmics existents s’han d’invertir en formar en ocupacions 
necessàries adaptades a cada entorn geogràfic. Els professionals de la selecció 
tenim veritables problemes en trobar perfils formats en ocupacions molt deman-

dades per les empreses que no requereixen d’estudis superiors i que amb bons 
plans formatius (quan dic bons, vull dir, bons!), cobririen bona part de les neces-
sitats del mercat laboral. 
La renda bàsica està molt bé. La subvenció a aturats de llarga durada, també. El 
problema és que el nostre país no és el mateix que Alemanya o els països nòr-
dics. Per desgràcia no som un país ric, encara que ens ho pensem. No tenim la 
mateixa cultura.  Generalitzar aquests ajuts  no és eficient. Necessitem recursos 
econòmics per reciclar a molts aturats que es podrien reincorporar al mercat 
laboral amb un paquet de formacions ben estructurat a la realitat de cada mercat 
geogràfic. Si no s’implementen mesures encaminades a reciclar als aturats, i joves 
que han deixat l’escola, en professions de coll blau, dubto que ens en sortim mai. 
Ja n’hi ha prou de dilapidar diners públics en accions formatives i subvencions 
absurdes, encaminades a rentar la cara d’institucions socials vàries, per vantar-se 
que fan quelcom pels milers de ciutadans atrapats en les llistes de l’atur.  

als de finançament publico-privat. Totes elles tenen en comú la col·laboració i la 
cooperació com a eina per generar noves idees, noves iniciatives empresarials, 
nous productes i serveis o nous models de gestió.
Les empreses i governs han entès la importància de generar coneixement i tenen 
el repte de gestionar tot aquest procés, utilitzant nous mètodes per organitzar, 
compartir i utilitzar el coneixement que es generi; implementar eines de creati-
vitat i canviar la manera de treballar de les seves institucions i la dels seus treba-
lladors. Noves figures professionals com el “Gestor de coneixement “(GC) o dis-
ciplines com el “sevice design” que fa ben poc no existien, van en aquesta línia. 
Hi ha un proverbi africà que diu: “si vols anar ràpid ves sol, si vols anar lluny ves 
amb amics.” Quan t’enfrontes a un repte gran, sempre és millor fer-ho acompa-
nyat.  La innovació és una carrera de fons, per tant millor anar acompanyat.   
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un grup de ciutadans 
va fer dimecres una 
concentració davant 

l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí en protesta pels darrers 
fets relacionats amb fortes 
sancions i fins i tot detenci-
ons d’independentistes, apro-
fitant que el consistori duia a 
terme la darrera sessió plenà-
ria de l’any.
Dimecres, a dos dies de les 
eleccions, la Policia Local va 
detenir dues persones -un 
pare i la seva filla- que es tro-
baven repartint llaços de co-
lor groc amb un grup de més 
independentistes vilanovins. 
Els policies, que circulaven 
amb un cotxe camuflat, van 
demanar la seva identificació, 
i, en no portar-ne, se’ls van 
endur a comissaria, on van 
ser retinguts i alliberats un 
temps després per ordre de 
l’alcaldessa Noemí Trucharte, 
segons que han explicat di-
verses fonts.

A aquest fet se li afegeix que 
durant la campanya del re-
ferèndum de l’1 d’octubre la 
policia local de Vilanova del 
Camí va obrir expedient a di-
versos ciutadans amb multes 
que ara han rebut a les seves 
cases, i que arriben a ser de 
500€, l’import més alt con-
templat en l’apartat sanciona-
dor, per portar a sobre i en-
ganxar a la via pública cartells 
polítics de l’1 d’octubre.
Aquest assumpte ha aixecat 
molt enrenou a les xarxes so-
cials.
Les Joventuts Republicanes 
de l’Anoia consideren “inad-
missible” l’actitud de l’acal-
dessa i demanen la seva “di-
missió immediata” per haver 
actuat de manera “totalitària, 
antidemocràtica i pensant-se 
que és la Sheriff del munici-
pi”. Les JERC recorden que 
“en cap moment la policia va 
veure que aquests ciutadans 
enganxessin cartells del re-
ferèndum sinó que els van 
registrar pel carrer i en por-

Protesta ciutadana a Vilanova del Camí per les 
sancions i detencions d’independentistes

taven a sobre, vulnerant de 
manera flagrant la presump-
ció d’innocència”.
El grup d’ERC considera que 
aquesta actuació vulnera les 

llibertats ideològica i d’ex-
pressió i considera del tot 
desproporcionades les sanci-
ons econòmiques imposades 
als aquests vilanovins.

Les denúncies rebudes que 
són més de 10, de moment, 
es troben en mans d’advocats 
per ser recorregudes en el 
termini legal establert.
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MONTBUI / LA VEU 

Avui divendres es pre-
senta carregat d’acti-
vitats. Així, en horari 

lectiu, a l’escola Montbou es 
faran diferents activitats: els 
alumnes d’educació infantil 
faran cagar el Tió, mentre que 
els de primària realitzaran 
l’activitat “L’amic invisible”. A 
partir de les 11 del matí, a la 
Sala Auditori de Mont-Àgora 
els alumnes de l’escola Garcia 
Lorca realitzaran la tradicio-
nal “Cantada de Nadales”, en 
una activitat que serà oberta 
per a les famílies. Entre les 11 
del matí del i la 1 de la tarda 
es durà a terme un Festival 
de Nadal a l’institut Mont-
bui, amb la participació dels 
alumnes i el professorat de 
l’institut montbuienc. També 
en horari lectiu de matí, però 
a l’escola Antoni Gaudí, s’or-
ganitzarà aquest divendres al 
matí el Concert de Nadal de 
l’escola, el qual tindrà lloc al 
gimnàs. I a les llars d’infants 
municipals (L’Estel i Santa 
Anna), aquest proper diven-
dres, en horari lectiu es farà 
cagar el Tió (al matí) i a la tar-
da s’organitzarà una festa per 
a mares i pares. Entre les tres 
i les cinc de la tarda, al pati de 
l’escola Garcia Lorca es durà a 
terme la tradicional Festa de 
Nadal que organitza l’AMPA. 
A partir de dos quarts de qua-
tre de la tarda, al CCC La Vi-
nícola l’entitat “Artesanas de 
Corazón” farà cagar el tió per 
als alumnes de l’escola Antoni 
Gaudí. I clouran les activitats 
del proper divendres amb el 
Festival de Nadal que durà a 
terme l’Hoquei Club Mont-
bui a Can Passanals a partir 
de dos quarts de 10 de la nit.

Mercat de Nadal, arribada 
del Patge i moltes activitats, 
el dissabte 23
El dissabte 23 tindrà 
eminentment un protagonis-
me comercial, amb la cele-
bració del Mercat de Nadal 
al Boulevard, amb presència 
de comerciants i paradetes 
d’artesans. També coincidint 
amb aquest Mercat de Nadal 
es realitzarà la recollida de la 
Marató Solidària Joguines de 
Creu Roja Anoia. Es podran 
portar les joguines noves, en-
tre les 9 del matí i les 3 de la 
tarda, a l’estant ubicat al Bou-
levard. Coordinen aquesta 
activitat les entitats “Artesa-
nas de Corazón” i Creu Roja 
Anoia. Durant tot el matí es 

duran a terme diferents ac-
tivitats del comerç al Bou-
levard, com ara el Tió per a 
la mainada. Els més menuts 
podran fer “cagar el Tió” amb 
sorpreses i regals al Boule-
vard. També a partir de les 
10 del matí s’organitzarà una 
Tòmbola Solidària per part de 
l’entitat “Artesanas de Cora-
zón”. I entre les 11 del matí i 
les 2 de la tarda no hi falta-
ran diferents activitats per a 
la mainada: inflables, tallers 
i jocs tradicionals, tot amb la 
col·laboració de l’Associació 
Inama. A les 12  del migdia, 
a la Biblioteca Mont-Àgora, 
es durà a terme una activitat 
de “L’hora del conte”, amb 
el títol “Un Nadal màgic”, la 
qual anirà a càrrec d’”Alma i 
mar de contes”. La sessió està 
especialment indicada per a 
infants a partir dels tres anys.
A partir de la una de la tarda 
es coneixerà el veredicte amb 
el guanyador del sisè Concurs 
d’Aparadors Nadalencs. 
Una de les activitats més im-
portants d’aquest dissabte, 
però, es celebrarà al vespre. 
A partir de les set de la tar-
da tindrà lloc l’Arribada del 
Patge Reial a Montbui. El 
Patge Hammend farà la seva 
arribada amb el sèquit reial 
a la Plaça de l’Ajuntament. A 
continuació, el Patge farà el 
seu corresponent discurs a La 
Vinícola, amb el Llibre Blanc 
i el Llibre Negre, al CCC La 
Vinícola. Seguidament tindrà 
lloc un espectacle d’animació 
per a la mainada.
Cal destacar a nivell esportiu 
que aquest dissabte a partir 
de dos quarts d’onze del matí 
s’organitzarà a l’Estadi Mu-
nicipal de Futbol una prova 
“Pandereta”, puntuable per al 
Campionat d’Espanya d’”A-

gility”. Es tracta d’una com-
petició organitzada pel Club 
Agility Rivalcan, que té al 
montbuienc Luis Luque com 
a màxim representant. La 
prova, d’entrada lliure i gra-
tuïta per a tothom, inclourà 
dues seqüències per partici-
pant. La competició comen-
çarà a dos quarts d’onze del 
matí i finalitzarà a les set de 
la tarda. 

El “silenci” del Nadal, refle-
xió per un Nadal més solida-
ri i humà
El diumenge 24 de desembre 
entre les 11 del matí i la una 
de la tarda s’organitzarà un 
“fotocol” amb animació amb 
els personatges de Disney al 
vestíbul de Mont-Àgora. L’ac-
tivitat permetrà que els més 
menuts es puguin fotografiar 
amb personatges de l’univers 
Diseny com ara en Mickey i 
la Minnie.
I a les vuit del vespre de diu-
menge la plaça de l’Ajunta-
ment montbuienc acollirà 
una nova edició de “El silenci 
del Nadal”, un espai de refle-
xió solidària i humana orga-
nitzat per les entitats locals 
Baula-COR, ACO i JOC.
Clourà la jornada amb la tra-
dicional Missa del Gall a la 
parròquia de Santa Margari-
da de Montbui, a les 12 de la 
nit del diumenge 24.

Diferents activitats durant 
els propers dies
El dilluns 25 de desembre, dia 
de Nadal, tindrà lloc com és 
costum la doble celebració 
religiosa. D’una banda, a les 
11 del matí es realitzarà la 
corresponent missa a la par-
ròquia de Sant Maure, i a par-
tir de les 12 del matí a la par-
ròquia de Santa Margarida.

El dimarts 26 de desembre, 
diada de Sant Esteve, s’or-
ganitzarà el tradicional Ball 
de Sant Esteve per a la Gent 
Grant, al Centre Cívic i Cul-
tural La Vinícola. Hi haurà 
torrons i moscatell per a tot-
hom. La música anirà a càrrec 
de Cotton Club Duet.

L’activitat “Nadal al Carrer”, 
a punt
Entre el dimecres 27 i el di-
vendres 29 de desembre es 
durà a terme a Montbui una 
nova edició del “Nadal al 
Carrer”, conjunt d’activitats 
adreçades a la mainada d’en-
tre 3 i 12 anys. Les activitats 
començaran el dimecres 27, 
amb una sortida a “La ciutat 

Montbui viu intensament les activitats nadalenques

MONTBUI / LA VEU 

Aquesta setmana ha començat 
un Curs de Formació Ocupa-
cional d’operacions auxiliars 
d’enregistrament i de tracta-
ment de dades i documents. 
La formació va adreçada a 15 
alumnes, pràcticament tots 
del municipi, que han comen-
çat amb les sessions teòriques, 
les quals s’imparteixen al CCC 
La Vinícola. Es tracta d’una 
acció formativa que inclourà 
també les pràctiques en dife-
rents empreses. Es tracta d’un 
curs de 360 hores, amb una 

formació complementària,  i 
també amb 80 hores de du-
rada de pràctiques en empre-
ses. El curs es du a terme de 
dilluns a divendres, de 9 a 13 
hores, a l’espai Mont-Activa 
del CCC La Vinícola.
Aquest curs de formació ocu-
pacional està inclòs en el pro-
grama FOAP que es promou 
des del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i que té com a ob-
jectiu dur a terme accions for-
matives adreçades de manera 
prioritària a persones desocu-
pades, amb la finalitat d’afavo-
rir la seva ocupabilitat. 

Curs ocupacional 
d’enregistrament de dades

dels somnis” de Barcelona. 
L’excursió començarà a les 
nou del matí i finalitzarà a les 
cinc de la tarda, aproximada-
ment.
El dijous 28 de desembre pel 
matí s’organitzarà un “Taller 
de postals i arbres de Nadal”, 
mentre que a la tarda es farà 
un “Taller de papallones na-
dalenques” i el divendres 29 
pel matí es realitzarà una 
sessió de cinema infantil a 
Mont-Àgora i a la tarda els 
infants faran cagar el Tió. 
A part de les excursions i el 
cinema, la resta d’activitats 
es duran a terme al Centre 
Obert (carrer Sant Miquel, 
6), en horari de 10 de 13 ho-
res (matí) i de 15 a 17 (tarda).
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JORBA / LA VEU 

El passat diumenge 17 
de desembre de 2017, 
a 2/4 de 6 de la tarda, 

Pinyols va oferir un recital de 
cançons nadalenques a l’As-
sociació de Gent Gran del 
Casal de Jorba.
Pinyols, amb el seu bon ta-
rannà i saber fer, va interpre-
tar cançons pròpies del temps 
de Nadal, algunes de molt 
populars fins a altres de més 
il·lustrades, provocant una 
sorprenent acollida per part 
dels oients, així com una tam-
bé molt bona participació, ja 
que les mateixes persones es-
pectadores del recital, en al-
gunes composicions, hi parti-
ciparen de manera directa.
Cal dir, també, que el caràcter 
proper i l’ambientació oferta 
per Pinyols són dos motius 
suficients per entendre no tan 
sols l’acollida del públic, sinó 
l’entusiasme i goig amb què 
aclamaren al final l’actuació 
del duet igualadí.

Recordem que, com ja fa al-
guns anys, el duet Pinyols 
ofereix recitals de cançons 
nadalenques a la carta a do-
micilis particulars o on es 

Pinyols canta a l’Associació de gent 
gran del Casal de Jorba

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Divendres 22
Recepció nadalenca. Dona-
rem la benvinguda a les festes 
de Nadal amb la presentació 
del video musical protagonit-
zat per més de noranta veïnes 
i veïns del poble, dirigit per la 
Maria Berenguer amb el su-
port de l’equip TeatrAulí.
A les 8 del vespre a la Brillante.

Dissabte 23
Taller de Kapla. Joc pedagò-
gic tradicional de construcció 
de peces de fusta.
A les 4 de la tarda a la Brillan-
te.

Diumenge 24
Tió solidari. A canvi de al 
vostra aportació de produc-
tes infantils, podeu fer cagar 
el tió.
A les 4 de la tarda a la Brillan-
te.
Missa del Gall, cantada per 
la Coral d’Aulí. A continu-
ació, concert a càrrec de la 

Coral d’Aulí.
A 2/4 d’11 de la nit a l’església 
de Sant Vicenç.

Dimarts 26
Concert de Sant Esteve amb 
la coral Capella de Música de 
la Tossa. Nadales tradicionals 
catalanes.
A 2/4 de 7 de la tarda a la Bri-
llante.

Agenda d’activitats 
nadalenques a Castellolí

vulgui, com a regal a perso-
nes properes durant aquestes 
dates. Només cal posar-se en 
contacte a través dels telèfons 
609 43 17 80 o 635 96 24 75.

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 POBLA DE C. / LA VEU 

La Copa Nadal de Nata-
ció i el Pessebre Vivent 
són els actes centrals de 

l’agenda nadalenca de la Pobla 
de Claramunt. La competició 
esportiva tindrà lloc el dilluns 
25 de desembre al migdia a la 
Piscina Municipal i arribarà a 
la quaranta-sisena edició. L’es-
cenificació, que ja és el tren-
ta-tresè any que s’organitza, es 
farà el dimarts 26 de desembre 
a la tarda-vespre a l’entorn del 
nucli antic. 
La Copa Nadal de Natació l’or-
ganitza la regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament l’Ajuntament 
i compta amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i empreses, establiments i en-
titats bancàries del poble i de 
la comarca.  A partir de les 12 
del migdia, els nens i les nenes 
podran fer cagar el tió i a la 1, 
s’iniciarà la competició. Mitja 
hora abans de la cursa, es po-
drà fer la inscripció. 
Hi haurà dues categories, mas-
culina i femenina, dividides 
en tres subcategories: absolu-
ta, comarcal i local. També es 
premia el nedador de més edat 
i el de menys edat, sigui mas-
culí o femení. Després de la 
competició es lliuraran els tro-
feus, cedits per l’organització 

i pels col·laboradors. L’últim 
classificat de la categoria, tant 
masculina com femenina, serà 
obsequiat amb un bacallà. 
Hi haurà rom cremat per a tot-
hom i xocolata per a la quitxa-
lla. Se sortejaran dues tauletes, 
una per als menors de 16 anys, 
i una altra, per a la resta de 
participants. També se sorteja-
ran, entre tots els participants, 
diferents regals.

Una norantena de nens i ne-
nes, a la representació del 
Pessebre Vivent
Una norantena de nens i nenes, 
des de P3 fins a 3r i 4t d’ESO, 
participaran a l’escenificació 
del Pessebre Vivent, que orga-
nitza la Comissió del Pessebre 
Vivent, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, empreses del 
municipi i diversos pares dels 
joves actors. Es faran dues re-
presentacions, a les 6 de la tar-
da i a 2/4 de 8 del vespre.
Hi haurà sis escenes, en què es 
combinarà el diàleg i la músi-
ca: el Mercat, als Jardinets; el 
Somni de Nadal i els Dimo-
nis, a la plaça de l’Església; 
L’Anunciació, a la plaça de les 
Tres Fonts, i els Pastors i el 
Naixement, al Campanar Vell. 
L’entrada al pessebre serà per 
la Font de la Petxina, i a partir 
d’aquí, al llarg de tot el carrer 
Major, se situaran els diferents 
oficis, com el fuster o el cera-

mista. 
Enguany, i que es recupera 
d’edicions anteriors, hi haurà 
un grup de pastors que alle-
taran unes cabretes. Al final 
de les dues representacions, se 
sortejarà un pernil i es donarà 
berenar per als joves actors i 
actrius.

Altres activitats nadalenques
A més d’aquestes dues pro-
postes nadalenques, des de la 
regidoria de Joventut, a través 
del Cau Jove, s’organitzaran di-
verses activitats, com un taller 
d’espelmes aromàtiques, el di-
jous 21 de desembre; un taller 
de galetes de Nadal, el dijous 
28 de desembre, o la festa de 
l’amic invisible, el divendres 22 
de desembre.

La Copa Nadal de Natació i el Pessebre Vivent, actes centrals de 
l’agenda nadalenca de la Pobla de Claramunt

A l’escola Maria Borés i a la 
Llar d’Infants Sol Solet, el di-
vendres 22 de desembre, tam-
bé viuran el Nadal amb diver-
ses activitats, com l’arribada 
del patge Faruk o fer cagar el 
tió. Aquest mateix dia, des de 
la regidoria d’Infància i Joven-
tut s’organitzarà una recollida 
de joguines per a Creu Roja 
Anoia, que tindrà lloc a l’escola 
Maria Borés, de les 9 del matí a 
les 12 del migdia, i al Cau Jove, 
de les 3 de la tarda a les 8 del 
vespre.
Del dimecres 27 al divendres 
29 de desembre, més d’una 
vintena de nens i nenes par-
ticiparan al Juga i al Casalet 
de Nadal. Relacionat amb la 
quitxalla, el dissabte 30 de de-
sembre, a les 5 de la tarda a 

l’Ateneu Gumersind Bisbal, ar-
ribarà el patge Faruk. A més de 
l’arribada de l’emissari reial, els 
més petits podran gaudir de 
l’espectacle “De viatge”, a càr-
rec del grup Alea Teatre.
Dins de l’agenda nadalenca 
poblatana, s’inclouen altres 
propostes, com l’actuació dels 
Trobadors de l’Anoia, el dijous 
21 de desembre, a les 7 de la 
tarda a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal; la festa de cap d’Any 
de l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran, el diumenge 31 de 
desembre, o la festa nadalenca 
de l’Escola de Tennis, el diven-
dres 22 de desembre. Per al 
gener, hi haurà la cavalcada de 
Reis, el divendres 5 de gener, i 
el concert de Reis de la coral 
La Lira, el dissabte 13 de gener.

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2017 - 2018Anem al teatre!

CABARET: Teatre VICTORIA
Dia 20 Gener 2018     Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran 
espectacle, al Victoria. Entrades garantides a platea.

La història transcórre en els darrers anys de la República de Weimar, en un Berlín decadent i assotat per la crisi del 29. Una ciutat que es segueix aferrant 
inútilment a la il·lusió d'aquells anys d'esplendor que la van magni�car poc temps enrere. El Kit Kat Club, el club nocturn de la �cció, obre les seves 
portes cada nit per a entretenir a un públic ansiós per oblidar, encara que sigui per un parell d'hores, el mal que plana per damunt dels seus caps.
Governat pel seu inquietant i divertit mestre de cerimònies, el Kit Kat Club esceni�ca la convivència entre l'imparable creixement de la hidra nazi i la 
�ngida normalitat quotidiana dels protagonistes: la cantant anglesa Sally Bowles i el novel·lista americà Cli� Bradshaw o el romanç de tardor entre 
Fräulain Schneider i el propietari jueu d'un �orent negoci de fruiteria, Herr Schultz.
Amb diverses de les cançons més emblemàtiques de la història dels musicals: “Willkommen”, “Cabaret”, “Money Money”, “Maybe this time”… CABARET 
és El Musical de Broadway que tothom hauria de veure un cop a la vida.

La producció actual: Elena Gadel, Ivan Labanda i Alejandro Tous encapçalen un talentós repartiment de més de 20 actors, acompanyats dalt de 
l'escenari per una banda de 9 músics en directe.

ADOSSATS: Teatre ROMEA
Dia 27 Gener 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Romea Entrades garantides a 
platea
23 d’abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases adossades al Vallès Occidental. El dia s’allarga, comença el bon temps. Els veïns surten a arreglar 
el jardí, a fer l’hort, a dinar a fora. Una família de classe mitjana catalana es troba al jardí de la casa del Jordi i la Carme. El pare del Jordi -l’avi- es 
diu Jordi; el �ll del Jordi -el nét- també es diu Jordi. Tres generacions de Jordis celebren plegats el dia del nostre patró. Però ho faran envoltats de 
roses plenes d'espines, de dracs que treuen foc, de cavallers que potser no són tan valents i de princeses que es reserven un fort caràcter.

Repartiment: Ramon Madaula (Jordi) - Jordi Bosch (Joan) -  Victòria Pagès (Carme) - Carles Canut (Jordi avi) - Marieta Sánchez Martínez (Deisy)
Guillem Balart (Jordi petit) - Autor: Ramon Madaula - Dirección: Jordi Casanovas



COMARCA  |  29Divendres, 22 de desembre de 2017

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
va recaptar, el diumen-
ge 17 de desembre, 

2.304 euros per a La Marató 
de TV3, que enguany esta-
va destinada a les malalties 
infeccioses i que va arribar 
a la vint-i-sisena edició. Els 
diners es van aconseguir en 
el transcurs d’un bingo, que 
ja era el catorzè any que es 
duia a terme.
L’activitat, organitzada per 
les regidories de Sanitat i 
de Cultura de l’Ajuntament, 
va tenir lloc a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal. Hi van par-
ticipar més d’un centenar de 
persones. Des 1/4 de 7 de la 
tarda i fins passats 2/4 de 9 
del vespre es van cantar set 
bingos, quatre de normals, 
que eren al preu de 2 €, i tres 
d’especials, que eren al preu 
de 3 euros. 
Els obsequis que es van sor-
tejar, tant per a les línies com 
per als bingos, els van cedir 
l’Ajuntament i diversos es-
tabliments i empreses del 
municipi. Del total de la re-
captació aconseguida, 200 € 
van ser un donatiu de l’Asso-
ciació per a l’Oci de la Gent 
Gran i 81,80 € es van acon-
seguir des del Cau Jove amb 
la venda d’uns ornaments 
nadalencs que es van poder 
adquirir en diferents equipa-
ments municipals. 
Des de la regidoria de Joven-
tut, a través del Cau Jove, el 
mateix diumenge 17 de de-
sembre, es va organitzar una 
sortida per assistir a l’emissió 
en directe del programa de 
La Marató. En aquesta acti-
vitat hi van participar una 

vintena de joves.
A més d’aquestes dues pro-
postes, el divendres 15 de 
desembre al Teatre Jardí, una 
quarantena de poblatans i 
poblatanes van assistir a la 
conferència sobre les malal-
ties infeccioses que va oferir 
el metge del CAP del muni-
cipi David Zumel. Durant la 
xerrada, Zumel es va referir 
a diversos aspectes d’aques-
tes malalties i va fer especi-
al incidència en l’abús dels 
antibiòtics i en conscienciar 
la població sobre prendre’ls 
sense prescripció mèdica. El 

La Pobla de Claramunt recapta més de 
2.300 euros per a La Marató de TV3

metge va acompanyar les se-
ves explicacions amb la pro-
jecció d’un audiovisual. 
Des de l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt es vol do-
nar les gràcies a tots els po-
blatans i les poblatanes que 
van col·laborar, un any més, 
amb la iniciativa solidària de 
la televisió catalana. Aques-
tes són les primeres activitats 
de l’agenda de Nadal, que in-
clou propostes com la Copa 
Nadal de Natació, el Pessebre 
Vivent, el Juga i el Casalet de 
Nadal, la cavalcada de Reis o 
el concert de Reis.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La tradicional cerimònia 
de les Noces d’Or va 
aplegar dissabte a Can 

Papasseit més d’un centenar 
de persones. Va ser un acte 
emotiu que va servir per re-
passar la història vital de sis 
matrimonis vilanovins.
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, en el marc del regla-
ment d’honors i distincions, 
va oferir aquest dissabte un 
reconeixement a sis matrimo-
nis vilanovins que enguany 
celebren 50 anys de casats. Els 
homenatjats van ser Donato 
Gil Crespo i Antonia Hernán-
dez Pérez, Eugenio Ciruelo 
Espeso i Carmen Prieto Rey, 
Miquel Pijuan Tugues i Anna 
Maria Sangés Secanell, Ma-
nuel Bretones Andújar i Ana 
María García Gracia, Roque 
Conchillo Sánchez i Antonia 
Alcaide Moral i Manolo Ber-
múdez Trillo i Rafaela More-
no Jardín.
El públic va conèixer a cada 
un dels matrimonis a partir 
d’un reportatge audiovisual 
que es va complementar amb 
una breu entrevista a la sala 

que va anar a càrrec de la cap 
de comunicació local, Maris-
sa Martínez. Va ser una con-
versa amena i simpàtica que 
va posar de relleu anècdotes 
i experiències entranyables i 
emotives.
La cantant vilanovina Sheila 
Grados va ser la encarregada 
de posar música a l’acte in-
terpretant una cançó especial 
per a cada parella. 
 
Noemí Trucharte: “Aquest 
és un acte que visc amb in-
tensitat i emoció. Gràcies a 
tots per la vostra generosi-
tat”
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
va assegurar durant la seva in-
tervenció que viu aquest acte 
“amb intensitat i emoció”. I va 
destacar “l’actitud oberta i ge-
nerosa dels matrimonis i les 
mirades còmplices” que van 
omplir Can Papasseit d’una 
“atmosfera especial i única”, 
va dir l’alcaldessa,
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
i la regidora de Serveis Perso-
nals, Sílvia Cáceres van obse-
quiar les sis parelles home-
natjades amb una placa i un 
ram de flors.

Emotiu homenatge a sis 
matrimonis en les seves 
Noces d’Or

· 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
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Colla Excursionista 
de Vilanova del Camí 
ha viscut la jornada més 

màgica de l’any, aquest diu-
menge 17 de desembre. A les 
portes  de Nadal, com cada 
any, es van reunir per portar 
el Pessebre al Turó de la Guàr-
dia. A les 9 del matí, a l’Esglé-
sia de Sant Hilari,  el mossèn 
va beneir el grup, format en-
guany per unes 130 persones, 
entre les quals hi havia una 
cinquantena de nens i nenes 
de diferents edats. 
Plegats van pujar al turó per 
deixar el pessebre, obra de 
Pere Bartolí. Un cop a dalt i 
amb el naixement al seu lloc, 
van alegrar el matí cantant 
unes boniques nadales, segons 
explica Francesca Cullerés, 
una de les cronistes que ens fa 
arribar el resum de la sortida 
de la colla.
Un cop peu del turó, els com-
panys de la Colla els espera-

ven amb pa torrat i xocolata, 
moscatell… i un cop esmor-
zats els menuts van fer cagar 
un gran Tió que ha costat for-
ça de caçar, però li han picat 
fort i van tenir el seu premi. 
“Per als més petits hem caçat 
un Tionet que encara no s’ha 
tret el xumet, però que agraeix 
les mandarines que li han dut 
i caga moltes xocolatines i ca-
ramels”, explica Cullerés.
Des de la colla han agraït 
aquesta sortida als companys 

Un centenar llarg de persones 
acompanyen la Colla vilanovina  a 
portar el pessebre i fer cagar el tió

que any rere any, ho fan pos-
sible, gràcies a tots.
La Colla marxa de vacances de 
Nadal i tornaran amb la Fes-
ta de Sant Hilari el dia 14 de 
Gener, amb la pujada als di-
pòsits. Aniran fins al Turó de 
la Guàrdia a posar la Senyera 
i després es trobaran amb els 
participants de la cursa als Di-
pòsits on esmorzaran plegats.
Des de l’entitat han desitjat 
unes bones Festes de Nadal i 
Feliç 2018 a tothom.

ELS PRATS DE REI / LA VEU 

Per Nadal torna una de 
les tradicions de l’Al-
ta Anoia, el reconegut 

Pessebre Vivent dels Prats de 
Rei, que ja compta amb quasi 
40 edicions.
Els carrers i places de la vila 
es transformen en un gran es-
cenari i, ajudats per la màgia 
del guió i d’uns decorats es-
pectaculars, ens fa tirar enrere 
en el temps i ens transporta 
a l’antiga Palestina, on fa més 
de 2.000 anys es va produir els 
fets que van marcar la huma-
nitat.
El Pessebre Vivent dels Prats 
de Rei és l’acte cultural que 
més mostra del lligam i la im-
portància que el casc antic té 
amb el poble. Al ser un pesse-
bre teatral, està format per di-
ferents escenaris que formen 
un circuit que acaba passant 
per tot el casc antic.
Del pessebre cal destacar-ne 
la implicació de pràcticament 
tot el poble. Tot aquest mun-
tatge representa el treball de 
moltes persones, tant abans 
com durant i després de les 

representacions, a més d’una 
inversió força considerable. 
Un dels trets més importants 
del Pessebre dels Prats de Rei 
és que els actors parlen de viva 
veu i que té música pròpia 
(l’únic pessebre de Catalunya 
amb Banda Sonora Original). 
Ms. Valentí Miserachs va 
compondre l’orartori “Nadal, 
El Pessebre Vivent dels Prats 
de Rei” per a orquestra, cors i 
soprano solista, expressament 
per aquesta obra. Va ser es-
trenada a Roma (l’any 1987) i 
ha estat interpretada en dues 
ocasions a les nostres comar-
ques (el 1988 dirigit per Ms 
Valentí Miserachs i el 1996 per 
Concepció Ramió). La música 
que acompanya el Pessebre 
s’ha enregistrat en aquestes 
dues actuacions.

REPRESENTACIONS
26 de desembre i 1, 6, 7 i 14 
de gener de 2018 a 2/4 de 7 de 
la tarda
Venda d’entrades ON LINE 
(35% de la capacitat)
Venda d’entrades a taquilla a 
partir de les 6, fins a completar 
la capacitat.

Comença el Pessebre 
Vivent dels Prats de Rei

LA LLACUNA / LA VEU 

L’església de Santa Maria de la 
Llacuna acollirà com moltes al-
tres esglésies a la Nit de Nadal, la 
tradicional Missa del Gall. Serà 
el dissabte 24, a les 12 de la nit. 
Però el que fa diferent i especial 
la celebració de la Llacuna, és 
que es tracta d’una Missa canta-
da en llatí.
Aquest fet es ve donant des de fa 
molts anys a la Llacuna i és que 
el cor Parroquial acompanya la 
Missa del Gall amb cants de la 
Missa de Pastors del composi-
tor i organista Antoni Vaqué. 
D’aquest compositor se’n des-

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

La nit de Nadal, Missa 
de Pastors a la Llacuna
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

La Torre de Claramunt 
té a punt per a les fes-
tes de Nadal una pro-

gramació d’actes pensats per 
a tota la família, i en especial 
per als més petits. Les activi-
tats al centre social Sant Joan 
Baptista de la Torre comen-
çaran dissabte 23 de desem-
bre amb l’arribada a les 18 h 
del Pare Noel i el sorteig de 
la gran Panera a les 19 h. De 
la seva banda, el Patge Faruk 
arribarà dimecres 27, també a 
les 18 h. Dissabte 30 el gim-
nàs de l’escola acollirà el Tor-
neig infantil de Nadal de tenis 
taula, de 9 a 13 h. I la nit del 
31 a l’1, Festa de Cap d’any a 
partir de la 1 de la matinada. 
La recollida de regals de Reis, 
a 5 euros per paquet, es farà 
el dia 3 de 17 a 19 h i el dia 4 
d’11 a 13 h.
A les Pinedes de l’Armengol 
la primera activitat que aco-

llirà el centre social Font de 
l’Armengol serà el Saló de la 
Infància, que es farà els dies 
22, 23 i 24 de desembre de 17 
a 20 h. El 24 de desembre a 
les 18 h arribarà el Pare Noel, 
i el dia 30, a la mateixa hora, 
serà el Patge Faruk qui visiti 
el centre. A les Pinedes tam-
bé se celebrarà una Festa de 
Cap d’any a partir de la 1 de 
la matinada de la nit del 31 a 
l’1. La recollida de regals de 
reis serà el dia 4 de gener, de 
17 a 19h, i el dia 5, d’11 a 13 
h. El Patge Faruk també visi-
tarà Vilanova d’Espoia, el 29 
de desembre.
El dia 5 de gener la Cavalca-
da dels Reis arribarà a les 18 
h a la plaça de l’Univers de les 
Pinedes de l’Armengol, a les 
19h passarà per la plaça de 
l’Església de Vilanova d’Es-
poia, i a les 20 h els Tres Reis 
Mags oferiran unes paraules 
des del balcó de la plaça de 
l’Ajuntament de la Torre.

La Torre es prepara per a 
unes festes de Nadal amb els 
infants com a protagonistes

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Les festes de Nadal ja 
són pràcticament aquí 
i, amb elles, arriba un 

moment perfecte per compar-
tir amb la família i les amistats 
i gaudir de bones propostes.
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola, conjuntament amb 
la Comissió de Nadal i Reis i 
les entitats i associacions del 
municipi han organitzat un 
seguit d’actes i esdeveniments 
per a totes les edats que, sen-
se dubte, il·luminaran aquests 
dies.

Activitats per als propers dies
Divendres, 22 de desembre:
• 9.30h. Nadales a l’Escola Re-
naixença
• 22.00h. Concert “It’s Christ-
mas” a càrrec d’Eugeni Muriel 
& Friends. Auditori de Cal Fi-
gueres
Dissabte, 23 de desembre:
• 18.00h. El Trencanous infan-
til. Auditori de Cal Figueres
• 18.00h. El Pare Noël a Can 
Fosalba i xocolatada popular. 
Casal Montserrat de Can Fo-
salba.
• 23.00h. Festa jove a Can Fo-
salba

Diumenge, 24 de desembre:
• 21.00h. Missa del Gall
• 23.59h. Cagatió Party al bar 
café del Casal Català
Dilluns, 25 de desembre:
• 12.00h. Missa solemne de 
Nadal
Dimarts, 26 de desembre:
11.00h a 14.00h. Vine a fer Ca-
gar el Tió!. Plaça Dr. Conde.
Diumenge, 31 de desembre:
• A la tarda: Festa de Cap 
d’Any al Casal d’Avis.
• 01.00h. Festa de Cap d’Any al 
Casal Català
Diumenge, 1 de gener:
• 12.30h. Missa solemne d’any 
nou
• 19.00h. Arribada del Patge 
reial Txelín amb l’Estrella. Te-
atre del Casal Català.

Propers actes de Nadal als 
Hostalets de Pierola

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Un total de cinquanta 
persones han contestat 
l’enquesta que l’Ajun-

tament de Vallbona d’Anoia va 
elaborar per a conèixer l’opinió 
dels seus veïns i veïnes respecte 
a la seguretat ciutadana, serveis 
i equipaments, sostenibilitat, 
medi ambient, comerç, turisme, 
civisme i cura de l’entorn, acces-
sibilitat, mobilitat, comunica-
ció, participació, i l’organització 
d’actes culturals, festes i esports. 
L’objectiu de l’acció era conèixer 
els interessos i les necessitats de 
la ciutadania, a partir dels quals 
es pugui determinar les actuaci-
ons futures i treballar en aquest 
sentit. 
Per això, l’ens local va enviar 
a totes  les llars un qüestiona-
ri anònim que els ciutadans i 
ciutadanes han omplert de ma-
nera voluntària i l’han lliurat 
a diferents espais municipals. 
També es podia contestar via 
digital a través del web del con-
sistori.

El primer tinent d’alcalde i regi-
dor de participació ciutadana, 
Pere Massagué, explicava que 
“pròximament es publicaran els 
resultats de l’enquesta i s’aborda-
ran els temes més importants o 
destacats. Des de l’equip de go-
vern intentarem posar solució 
als problemes detectats.” D’al-
tra banda, Massagué afegia que 
aquesta enquesta era una eina 
més de participació ciutadana 

Els veïns i veïnes de Vallbona opinen 
del municipi a través d’una enquesta   

i que forma part d’una bateria 
d’accions que s’estan posant en 
marxa com la creació d’un con-
sell de poble i destinar una part 
del pressupost municipal a la 
participació ciutadana. 
L’Ajuntament agraeix la par-
ticipació ciutadana, ja que es 
tractava d’una enquesta molt 
elaborada, amb un total de 36 
preguntes i requeria dedicació 
de temps.

                            

                                        
 

 

 

                                                             
 
 

 
 

 
 

CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 2017 
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI  

 
OPERACIONS AUXILIARS D’ENREGISTRAMENT  

I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS 
 
Formació específica: 360 hores. 
Formació complementaria: 40 hores. 
Pràctiques en empresa de 80 hores de durada. 

 
Dates: 18/12/2017 fins 08/06/2018 (480 HORES) 
- Al desembre només es fan classes els dies 18 i 19 -  
Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h a 13:00 h. 
Inscripcions: Mont- Activa / Espai la Vinícola 
Documentació que cal presentar: DNI, document DONO,  
currículum i el títol de formació reglada 
(ESO, graduat escolar, ...). 
 
Obligatori: Estar inscrit al SOC com  
a demandant d’ocupació, prioritàriament no ocupat. 
 

Curs subvencionat pel SOC. 
 
Pre-Inscripcions / Informació:  
web del SOC www.oficinadetreball.gencat.cat 
Departament de Promoció Econòmica i Ocupació de 
l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, Ctra.  
de Valls, 57. Telf. 93 803 05 01 
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PIERA / LA VEU 

El passat dissabte dia 16 
de desembre, el car·
rer Sant Cristòfol de 

Piera es va convertir en un 
aparador comercial amb més 
d’una cinquantena de para·
des que oferien productes 
nadalencs i d’artesania. Un 
total de 12 comerços locals 
també van sortir al carrer 
per mostrar als visitants els 
seus productes i serveis. La 
Fira de Nadal, que aquest 
any arribava a la seva nove·
na edició, és una iniciativa 
de l’Ajuntament per poten·
ciar el comerç de proximitat 
i aconseguir que la ciutada·
nia faci les seves compres 
en els establiments locals. A 
més de passejar per la fira, 
els pierencs i les pierenques 

van poder gaudir d’activitats 
diverses per a petits i grans 
que es van organitzar durant 
tota la jornada.
Pel que fa al concurs d’apa·
radors, que s’organitza de 
forma anual coincidint 
amb la celebració de la fira, 
aquest any ha comptat amb 
la participació de nou co·
merços. El jurat ha valorat la 
creativitat i originalitat, l’ús 
de productes propis de l’es·
tabliment, el grau de vincu·
lació amb el Nadal i el resul·
tat visual. El primer premi 
ha estat per a la Jardineria 
l’Encís, al carrer Indústria, 
que s’ha emportat un val per 
valor de 150 € que haurà de 
gastar en els comerços de la 
vila. El segon i el tercer pre·
mi han estat per als establi·
ments l’Espigol i Tot Esport.

El carrer Sant Cristòfol 
es guarneix de Nadal

PIERA / LA VEU 

Dimecres es va orga·
nitzar una primera 
trobada amb joves pi·

erencs que pretenia analitzar 
els resultats d’una enquesta i 
detectar les necessitats del col·
lectiu
Amb la voluntat que els joves 
pierencs participin en l’elabo·
ració del Pla local de Joventut, 
el passat dimecres 13 de de·
sembre es va organitzar una 
sessió que des de la regidoria 
de Joventut es valora de for·
ma positiva. Hi van participar 
cinc joves amb edats compre·
ses entre els 20 i els 23 anys, 
entre els quals un representant 

de l’entitat juvenil L’Eixam. 
En primer lloc es va donar a 
conèixer els resultats d’una 
enquesta feta prèviament en·
tre la ciutadania per detectar 
les possibles necessitats del 
col·lectiu. Aquesta enquesta 
reflecteix que hi ha una manca 
d’espais per reunir·se i de llocs 
d’oci nocturn i recreatiu; tam·
bé els problemes de mobilitat 
que dificulten la participació 
en activitats extraescolars. En·
tre les preocupacions dels més 
joves, segons els resultats de 
l’enquesta, hi ha les agressions 
i la violència de gènere, la se·
guretat ciutadana i el consum 
de drogues. 
La voluntat de l’Ajuntament és 

Noves dinàmiques per elaborar el Pla 
local de Joventut

utilitzar aquests resultats per 
fer dinàmiques de grup com 
les del passat dimecres, que 
permetin arribar a propostes 
concretes que posteriorment 
es puguin materialitzar. En 
concret, van treballar en tres 
àmbits: en primer lloc, van fer 
propostes concretes sobre les 
temàtiques considerades més 
importants; posteriorment, 
van prioritzar els temes im·
portants fent una simulació 
de diners; la darrera dinàmica 
consistia en ordenar segons la 
seva prioritat un seguit de fo·
tografies amb projectes per a 
joves que estan actualment en 
marxa o que està previst desen·
volupar en els pròxims anys.

PIERA / LA VEU 

L’obra ‘El perro del Hor·
telano’ i els titelles de 
la Cia Patawa posen 

punt final a un any ple d’ac·
tivitats culturals i de foment 
de la lectura en aquest espai 
pierenc.
Per acabar el 2017, la Bibli·
oteca de Piera ha programat 
dos actes molt destacats. El 
dissabte 16 de desembre a 
les 20 hores, els membres 
del club “Llegir el teatre” as·
sistiran a la funció  El perro 
del Hortelano  al TNC. La 
dramaturga Helena Pimenta 
dirigeix aquesta comèdia de 
Lope de Vega sobre el desig i 
la llibertat en una posada en 
escena enèrgica i brillant. 

A més, el dilluns 18 de de·
sembre, la biblioteca acollirà 
l’espectacle infantil “Truita 
d’estels” de la Companyia Pa·
tawa. A les 18 hores, petits i 
grans podran gaudir d’una 
fantàstica actuació amb ti·
telles de taula, titelles grans 
i música clàssica de viola en 
directe. 
La Biblioteca de Piera tanca 
així un any ple d’activitats 
culturals i de foment de la 
lectura. El 2017, conferènci·
es, contes, espectacles, clubs 
de lectura, exposicions i sor·
tides culturals han marcat 
l’activa programació d’aquest 
espai pierenc. La biblioteca 
es consolida així com un es·
pai per al desenvolupament, 
la creativitat, l’aprenentatge i 
el coneixement a la vila. 

La biblioteca tanca un 
any ple de propostes

PIERA / LA VEU 

El pròxim dissabte, a les 
12 hores, s’inaugurarà 
el parc infantil Mar i 

Cel. Les obres es van posar en 
marxa a mitjans de novembre 
i ja han finalitzat. Els treballs 
de millora han consistit a ins·
tal·lar un terra de cautxú con·
tinu i de colors per garantir la 
seguretat dels més petits du·
rant les estones lúdiques i mi·
nimitzar els danys causats per 

Demà dissabte s’inaugura el parc
infantil Mar i Cel

les caigudes. També s’han can·
viat els elements de joc infan·
til que hi havia per uns nous. 
Tanmateix, els que estaven en 
bon estat, han estat reutilitzats 
i, un cop reparats, traslladats a 
altres parcs de la vila.

La remodelació del parc 
ha consistit en instal·lar 

un terra de cautxú 
continu per garantir la 
seguretat dels més me-
nuts i nous elements de 

joc infantil

Així doncs, la Vila de Pie·
ra tindrà a partir d’ara un 
nou parc infantil, totalment 
equipat i pensat perquè els 
més petits gaudeixin amb 
total seguretat de les seves 
estones de joc. 
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CAPELLADES / LA VEU 

Els catalans som gent de 
moltes tradicions en-
tre les quals hi trobem 

Els Pastorets. Capellades, vila 
d’arrels profundes, n’és un 
exponent. De temps imme-
morial trobem documentació 
històrica que ens aporta co-
neixement dels nostres avant-
passats. 
Dissortadament no disposem 
de documentació escrita que 
ens avali, però recorrem a la 
meravellosa trobada amb avis 
i algun besavi que ens expli-
quen les seves experiències 
de joventut. 
Així per exemple hem espi-
golat que ja al 1918 s’alçà el 
teló per Nadal per presentar 
humilment Els Pastorets. En 
aquells temps s’havia repre-
sentat  L’Estel de Natzaret,  
un  drama líric  sobre el nai-
xement de Jesús, amb text 
de  Ramon Pàmies  i música 
de Mn. Miquel Ferrer, com-
post el 1891 i estrenat el 1903 
al  Centre Catòlic de Gràcia. 
Es tracta d’un dels textos que, 
a partir del segle XIX, diver-
sos autors escrigueren dins 
un moviment de renovació 
del gènere  Pastorets. La re-
presentació en aquells temps 
s’estructurava  en un pròleg i 
tres actes, que suposaven un 
total de quinze escenes. 
Durant la república es conta 
que a Capellades es va repre-
sentar al Centro Moral Ins-
tructivo, La Rosa de Jericó de 
Josep Duro i Gili, si bé per 
motius aliens als pastorets, es 
van haver de suspendre... Fou 
l’any 1940 quan novament es 
reprenen els pastorets l’Es-
tel de Natzaret, ja que el text 
dramatúrgic era molt més del 
gust dels capelladins. 
Així doncs el 25 de desembre 
de 1940 a les 9 del vespre s’es-
trenava al Teatre Circulo Na-
cional sota la direcció de Cels 
Llorens i un repartiment molt 
recordat: Verge Maria,  Maria 
Alert; Satanàs, Tonet Escala; 
Sant Josep, Josep Alert; Uri-
es, Fernando Tutusaus; Jesús, 
Jaume Gómez; Naïm, Antoni 
Escudé; Mataties, Josep Res-
pall; Jonàs, Jesús Vallès; Ben-
jamí, Jaume Sabater, entre 
molts altres. Il·lustrem l’escrit 
amb una fotografia de l’època. 
Durant alguns anys van ha-
ver de fer mans i mànegues 
per presentar-los obligatòria-
ment en castellà, la qual cosa 
motivà –a part de l’enuig ge-

neral-, que tot plegat fos força 
còmic per la pròpia traducció 
i dicció.
Durant el transcurs dels anys 
es van anar mantenint les 
representacions al Centre 
Parroquial, sota la direcció 
d’Amadeu Solà, Josep Altar-
riba, Daniel Ferrer i des de 
l’any 1968 dirigits per en Pep 
Vallès, que l’any vinent com-
plirà 50 anys al davant dels 
Pastorets de Capellades. 
Desaparegut el Centre Par-
roquial es representaren al 
Teatre La Lliga, amb nova es-
cenografia, nova tecnologia i 
a partir de l’any 1975 s’hi van 
afegir una colla de cantaires 
que reunits expressament pel 
l’obra, es van incorporar per 
cantar les cançons amb mú-
sica original de Mn. Miquel 
Ferrer.
Fou l’any 1976 que a rel dels 
Pastorets i reunint part dels 
cantaires de l’any anterior, es 
va crear la Coral Noves Veus 
que sota la direcció de Fre-
deric Prat, durant alguns anys 
col·laborà musicalment en la 
representació.   
Els Pastorets de Capellades 
al llarg dels temps ha comp-
tat amb formacions musicals, 
que començant per l’Or-
questrina Artística (1940) ha 
continuat amb altres forma-
cions i músics locals particu-
lars. Directors musicals com 
en  Ricard Balcells, en Josep 
Xaubet  i ja arribant cap a fi-
nals del segle passat amb ar-
ranjaments i direcció de Xa-
vier Cassanyes. 

L’Estel de Natzaret
A l’actualitat, els Pastorets de 
Capellades segueixen sent 
l’Estel de Natzaret, amb adap-
tacions del Grup Teatral  i les 
coses han canviat molt des 
dels inicis. Especialment pel 
que fa a la part tècnica i es-
cenogràfica. Si inicialment 
hem dit que constava de prò-
leg i tres actes, i una durada 
de més de tres hores, actu-
alment consta de dues parts 
d’una hora cadascun, amb 23 
quadres i procurant que sigui 
molt més dinàmic i adaptat 
als temps actuals. 
Una vintena llarga de tècnics 

es cuiden de la il·luminació, 
el so, els decorats corporis, 
i únicament s’utilitzen dos 
decorats de paper originals 
de Josep Mayans Juncosa i 
restaurats per en Ton Arge-
lich. L’equip artístic compta 
amb 110 actors i enguany es 
presenten amb molt canvis. I 
entre les novetats escenogrà-
fiques, la projecció d’imatges 
en primer lloc de Capellades 
i en diferents escenes, arbre-
des,  foc, núvols i altres efec-
tes molt innovadors i que 
faran encara més dinàmic 
l’espectacle. 
A la part artística també hi 
ha hagut novetats, incorpo-
rant-s’hi jovent i famílies sen-
ceres que seguint la tradició, 
volen participar-hi. També es 
compta amb la col·laboració 
de Dimonis de Capellades 
que fan molt més espectacu-
lar l’infern.  
L’acurat vestuari cuidat per 
en Pere Via, ens situa plena-

ment a l’època i actualment la 
part musical és enregistrada 
amb partitures originals de 
l’Estel de Natzaret, amb ar-
ranjaments i arxiu de Ricard 
Rosich que durant tants anys 
en va ser animador i director 
musical, i la instrumentació i 
arranjaments orquestrals són 
a càrrec de Carles Farrés. 
L’equip de direcció està for-
mat per Quico Castells i Toni 
Illa que s’han cuidat del ball, 
Jaume Sabater i Mireia Vallès 
a la direcció coral. La direcció 
tècnica és a càrrec de Josep 
M. Masoni i a la direcció ar-
tística i general en Pep Vallès. 
Amb aquest projecte el Grup 

Els Pastorets de Capellades. L’Estel de Natzaret

Teatral de Capellades celebra 
40 anys continuats d’activitat 
teatral, durant els quals s’han 
representat moltes obres i 
guanyat una bona colla de 
premis.
La Comissió de Pastorets de 
Capellades està formada per 
onze persones que durant tot 
l’any van planificant i decidint 
com ha de ser el nou projecte.  
Enguany si voleu veure uns 
Pastorets que conserven la 
part tradicional i s’endin-
sen en noves experiències 
segle XXI, veniu a Capella-
des i us assegurem un bon 
espectacle nadalenc amb 
150 participants.
Les representacions seran el 
dia 25 de desembre a les 7 de 
la tarda i el diumenge 7 de ge-
ner a les 6, al Teatre La Lliga 
de Capellades. 
La reserva d’entrades es pot  fer 
trucant al telèfon 696844798 o 
al correu grupteatral.capella-
des@gmail.com.

Durant alguns anys 
van haver de fer 

mans i mànegues 
per presentar-los 

obligatòriament en 

Si voleu veure uns 
Pastorets que conser-

ven la part tradicional 
i s’endinsen en noves 

experiències segle XXI, 
veniu a Capellades
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CAPELLADES / LA VEU 

Tota la setmana Cape-
llades ha anat sumant 
iniciatives per col·la-

borar amb La Marató de TV3. 
Des de Capellades Comerç es 
va posar guardioles als establi-
ments i es va vendre números 
per una panera solidària que es 
va sortejar diumenge al matí. 
Així, l’Esplai Aliret va preparar 
per diumenge una matinal de 
jocs diversos a la plaça Catalu-
nya, que va tenir bona acollida. 
L’escola de dansa Dance&Fun, 
va muntar la coreografia de 
la Flashmob que va tancar les 
propostes, abans del sorteig de 
la panera. I AEMdeKp va fer 
una caminada amb col·labora-

ció voluntària. En total, 1010 
euros recaptats.
Durant tota la setmana la Bibli-
oteca El Safareig va vendre lli-
bres de segona mà a 1 euros els 
infantils i a 2 els d’adults. Això 
i el taller de punts de llibre, va 
permetre sumar 111 euros més 
de solidaritat.
Diumenge a la tarda es va fer 
el darrer concert del Festival 
d’Orgue, amb Juan de la Rubia 
com a protagonista. Les entra-
des es van vendre a 5 euros, 
íntegres per a La Marató, i van 
sumar 600 euros.
Finalment, doncs, prop de 
1.700 euros que s’enviaran a 
La Marató per contribuir a 
investigar sobre les malalties 
infeccioses.

Capellades col·labora 
amb La Marató de TV3

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest Nadal es repetirà la 
proposta del Mercat d’Art, im-
pulsada des de l’Ajuntament de 
Capellades i El Taller.
S’inaugurarà el dissabte 23 de 
desembre a Casa Bas, la Sala 
Municipal d’Exposicions, a les 
12 del migdia. Es podrà visitar 
els matins de 12 a 3 i les tardes 
de 5 a 8, en els dies 23, 24, 29 i 
30 de desembre i 4 i 5 de gener. 
També els dies 29 de desembre 

i 1 de gener s’obrirà només al 
matí de 12 a 3 de la tarda.
El Mercat d’Art està format per 
obres úniques de petit format 
que es vendran totes entre els 
20 i els 30 euros. Els artistes 
capelladins que hi participen 
són Dolors Escala, Cisco Aloy, 
Toni Miquel, Mercè Fernán-
dez, Jordi Valiente, Glòria Rius, 
Montserrat García, Marceline 
Van Lommeren, Miquel Cam-
poy, Pilar López, Joan Calveres 
i Lourdes Busquets.

Torna el Mercat d’Art

LA LLACUNA / LA VEU 

El passat diumenge 17 
de desembre, la coral 
La Cuitora de La Llacu-

na  va oferir el seu tradicional 
Concert de Nadal a l’Església 
de Santa Maria de la Llacuna. 
Sota la direcció de la Maria 
Teresa Costa i amb l’acompa-
nyament de la pianista Maria 
Jesús Arenzana, s’escoltà i es 
gaudir  d’un divers repertori 
de nadales. Paraules d’agraï-
ment, de coratge, de treball, 
d’esforç  i de bons desitjos per 
l’any nou als cantaires i a tots 
els assistents, foren les breus 
intervencions de la M. Teresa 
i de l’Alcalde el Sr. Josep Pa-
rera. Acte seguit es feu entre-
ga per part de l’Ajuntament 
d’uns obsequis nadalencs.

Cal dir que, coincidint amb 
la Marató TV3, la coral La 
Cuitora hi col·laborà en la 
recaptació del concert ja que, 
que fou dipositada voluntàri-
ament pels assistents.

Concert de Nadal de la coral 
La Cuitora de la Llacuna

A l’acabament del concert, 
és convidà a tot el públic a 
interpretar una nadala molt 
nostra “El vint-i-cinc de de-
sembre”, el qual, els va acom-
panyar de molt bon grat.

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dimarts 26 
de desembre la Coral 
Noves de Capellades 

realitzarà novament el Tradi-
cional concert de Sant Esteve. 
Serà a les 7 de la tarda al Tea-
tre la Lliga.
Enguany oferirà un reperto-
ri molt variat i a mes a mes 
acompanyat d’una recitació 
poètica.
La primera part hi haurà una 
introducció poètica amb “po-
dries” i “endavant” de Joana 
Respall i recitat per Margari-
da Bernus.
A continuació la coral inter-

pretarà temes del segle XVI i 
XVII, anònims i del cançoner 
de Upsala, i de l’autor de Fan-
cisco Guerrero.
A la segona part, es recitarà 
un fragment del Poema de 
Nadal de Josep Mª de Segar-
ra, a càrrec de Margarida de 
Bernus.
Tot seguit, la coral interpre-
tarà temes Nadalencs de casa 
nostra i d’altres països. Fina-
litzarà el concert amb dos te-
mes espirituals negres i L’esta-
ca de Lluís Llach.
La direcció es de Xavier Cas-
sanyes i Edo, la sots direcció 
i solista Marta Rodríguez Po-
lonio.

Concert de Sant Esteve a càrrec de la 
Coral noves Veus de Capellades

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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Aquests dies Capellades 
ja ha entrat en la cele-
bració de les festes na-

dalenques amb moltes propos-
tes variades que s’han anat fent 
des de les entitats i les escoles.
Aquesta setmana, ha començat 
amb les cantades de nadales de 
les escoles Mare del Diví Pastor 
i Marquès de la Pobla; les audi-
cions dels alumnes de l’Escola 
de Música; el concert de Nadal 
de la Coral Xeremell, el dissab-
te 23 a les 6 de la tarda, i la Fes-
ta del Caga Tió de Capellades 
Comerç, diumenge a migdia.
El calendari capelladí té una 
data marcada, el 25 de de-
sembre amb la 38a. edició de 
la Cursa del Gall Dindi - 28è. 
Memorial Jaume Solé Quin-
tana. Són gairebé cinc quilò-
metres de cursa urbana pels 
carrers de Capellades, amb un 
recorregut que es repeteix des 
de fa molt de temps. Una mica 
abans, a tres quarts d’11, els 
nens i nenes de 6 a 11 anys fa 
la cursa més reduïda amb un 
recorregut de 1.000 metres. La 
novetat d’aquesta tradicional 
edició és que les inscripcions, 
a banda de fer-se presencial-
ment una hora abans de co-
mençar, també es poden fer 
des d’ara mateix per internet, 
entrant a la pàgina web d’AE-
MdeKP. L’entrega de premis es 
farà acabada la cursa, a la ma-
teixa Bassa.
El 25 a les 7 de la tarda es farà 
la primera representació dels 
Pastorets del Grup Teatral de 
Capellades, al Teatre La Lliga i 
el dia 26 el Concert de Sant Es-
teve de la Coral Noves Veus de 
Capellades.
Durant les festes nadalenques 

també es pot visitar a Casa Bas 
la segona edició del Mercat 
d’Art, amb obres d’autors lo-
cals.
Per als més petits començarà el 
dia 28 de desembre una nova 
edició del Saló de la Infància de 
Capellades, que s’allargarà fins 
al dia 4 de gener. 
També cal destacar la visita de 
l’emissari reial el Patge Kamalú, 
que recollirà les cartes de tots 
els nens i nenes de Capellades 
el dia 1 de gener a les 6 de la 
tarda, a l’església de Santa Ma-
ria de Capellades. El Patge ar-
ribarà amb tota la comitiva de 
músics i acompanyants que ja 
es van presentar l’any passat.
Els adults tindran al Saló Rosa 
una exposició de pintures de la 
capelladina Assumpta Soler 
que es podrà veure cada dia, 
de dilluns a divendres, fins 
després de Reis.
També a l’església de Santa 
Maria es podrà visitar abans 
de les misses l’exposició de 
Pessebres que s’inaugurarà 
després de la Missa del Gall, 
organitzada pels Amics dels 
Pessebres i la Parròquia.
Gairebé la darrera data des-
tacada del Nadal és l’arribada 
dels Reis d’Orient, el dia 5 a les 
7 de la tarda, acompanyats de 
tot el seguici reial.
El dia 7 de gener es farà a 
migdia l’entrega de premis del 
Concurs Infantil de Pessebres 
a  l’església i a les 6 de la tarda 
la segona representació dels 
Pastorets.
Per acabar, el dia 14 Cape-
llades Comerç farà davant el 
Racó de Sant Jordi el sorteig 
entre totes les butlletes que 
s’hagin fet arribar pel sorteig 
dels vals de compra de 1.000, 
500 i 250 euros.

Tot a punt per celebrar el 
Nadal a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any el Saló de 
la Infància s’endinsa-
rà en el món del circ 

com a tema destacat, tot i que 
com és habitual s’hi trobaran 
les diferents propostes que 
arriben des de les entitats ca-
pelladines que hi tornaran a 
col·laborar.
Des del 28 de desembre fins 
el 4 de gener cada tarda – ex-
cepte el 31 que s’obrirà el matí 
de 10:30 a 13:30 i el dia 1 que 
estarà tancat- es podrà gaudir 
d’un munt de propostes vari-
ades.
Aquest any el tema principal 
que conduirà l’activitat serà 
el món del circ, que es reflec-
tirà en l’ambientació i en les 
activitats proposades des de 
l’organització amb l’Esplai Ali-
ret, l’Ajuntament i Capellades 
Comerç.
S’obrirà de 4 de la tarda a 8 
del vespre. El preu de l’entra-
da pels qui tinguin de 3 a 16 
anys és de 3 euros i per als 
acompanyants, d’1 euro. Els 
menors de 10 anys, cal que 
vagin acompanyats d’un adult. 
Tal i com s’ha fet a les ante-
riors edicions, cada 20 euros 
de compra – a partir del 21 
de desembre- als establiments 
associats a Capellades Comerç 
es pot bescanviar per una en-
trada.
Dilluns 28 de desembre es 
previst que a les 5 comenci un 
taller de circ amb l’Escola de 
Circ Rogelio Rivel, es faci la 
passejada inaugural, des del 
Restaurant del Saló es prepa-
raran piruletes i a les 8 es tan-
carà.
El dimarts es canvia el menú 
i es faran croissants. També es 

proposa visitar el camió dels 
Bombers de Capellades, aco-
llir la visita del Grup Teatral 
de Capellades i gaudir d’un es-
pectacle de màgia amb el Mag 
Aizpi.
Pel dimecres, a partir de 
quarts de cinc, taller de “dapo”, 
que són uns malabars; pizzes 
divertides des del Restaurant, 
taller de fanalets del Patge Ka-
malú i un assaig de comiat de 
l’any amb Dimonis de Cape-
llades i la Minixamba.
El dijous 31 de desembre 
l’horari serà diferent perquè 
s’obrirà al matí a dos quarts 
d’onze i es facin activitats a 
l’exterior. L’Esplai Aliret farà 
diferents jocs i tallers de circ. 
També a fora l’exterior hi 
haurà passejada amb ponis i 

el comiat del Tió que abans 
de marxar al bosc farà parada 
al Pavelló.
El dilluns 1 de gener el Saló 
estarà tancat per tornar a 
obrir el dimarts 2 a la tarda 
tot proposant fer piruletes des 
del Restaurant del Saló, un 
Tastet musical amb la Coral 
Xeremell i també la visita dels 
Patges al Saló.
El dimecres 3 el Restaurant 
farà croissants, es podrà vi-
sitar l’ambulància del TSC, 
practicar en un nou taller de 
“dapo” i balls amb l’escola de 
dansa Dance&Fun.
El darrer dia, el 4 de gener, el 
Saló farà pizzes divertides, re-
brà als Capgrossos i tots junts 
acomiadarem l’activitat amb 
una Rua del Circ del Saló.

El Saló de la Infància de Capellades es 
farà del 28 de desembre al 4 de gener
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CALAF / LA VEU 

Els republicans, que go-
vernen en minoria, ne-
cessitaven majoria per 

aprovar la remunicipalització 
d’aquest servei. Per això, van 
portar al Ple d’aquest dilluns 
18 de desembre la proposta 
d’acord de resolució anticipa-
da entre l’Ajuntament de Ca-
laf i Aigües de Manresa S.A 
del contracte programa que 
regeix el servei d’abastament 
d’aigua i clavegueram.
Els republicans asseguraven 
haver arribat a un mutu acord 
a nivell polític amb l’Ajunta-
ment de Manresa i a nivell 
tècnic amb els professionals 
d’Aigües de Manresa que els 
permetria recuperar aquest 
servei sense un cost afegit.
L’alcalde, Jordi Badia, va de-
fensar que a la llarga la remu-
nicipalització suposaria un 
benefici pel municipi perquè 
els veïns deixarien de pagar 
50.000 euros anuals inclosos 
en la taxa de l’aigua i clave-
gueram i s’estalviarien els in-
teressos per valor de 236.000 
euros del deute contret per 
part de l’Ajuntament de CiU 
quan estaven al govern. A 
més, també va manifestar 
que més enllà del tema del 
deute, iniciar la gestió direc-
ta de l’abastament de l’aigua i 
clavegueram formava part del 

seu model de gestió. 
Tant CiU com GIC van de-
nunciar la inexistència d’un 
acord real ja que no se’ls havia 
facilitat cap document formal 
i a més, J.Caballol, represen-
tant de CiU, va expressar els 
seus dubtes sobre les dades de 
l’estudi presentat. Caballol va 
assegurar que les dades no es 
corresponen a la realitat ja que 
les dades d’estalvi “obviaven 
els costos de traspàs” i també 
hi veien “contradiccions pel 
que fa a inversions”. A més, 
van afegir que per al seu grup  
“la lògica de les economies 
d’escala” és la que cal aplicar 
per garantir la gestió d’un ser-
vei com és el de l’aigua. 
D’altra banda, Neus Aparicio 
de GIC, va insistir en que  no 
entenen “l’interès en acabar 

El Ple de Calaf no aprova la
remunicipalització de l’aigua

amb un servei que no es pres-
ta malament per la població” 
i va manifestar que “si el pro-
blema és el deute, el que cal 
és investigar i aclarir com s’ha 
generat el deute i no desfer el 
contracte perquè no té cap 
component delictiu”. Final-
ment, va recordar que amb 
aquest tema volien empren-
dre accions legals per “preva-
ricació”. 
Jordi Badia, va defensar l’exis-
tència de l’acord i va lamen-
tar la manca de confiança per 
part de l’oposició ja que els 
236.000 euros d’estalvi supo-
sarien els diners que neces-
sita l’Ajuntament per algunes 
de les inversions previstes a 
Calaf, com per exemple les 
del carrer Sant Pere o Isidre 
Vilaró, entre d’altres.

CALAF / LA VEU 

El passat diumenge 17 
de desembre, Els Pas-
torets de Calaf van ai-

xecar el teló de la temporada 
i, fins al finals de gener, realit-
zaran un total de sis funcions 
els dies 25 de desembre, i 7, 
14, 21 i 28 de gener. Diumen-
ge van donar el tret de sortida 
amb una funció prèvia que va 
omplir de gom a gom el tea-
tre del Casal de Calaf i de la 
qual, un 25% de les entrades, 
es van destinar a la fundació 
Althaia.
Des de la primera representa-
ció el 1925, Calaf representa 
el text de Josep Maria Folch 
i Torres que, des de fa anys 
compta amb la direcció de Jo-
sep Garriga i Antonino Mes-
tres. Des de fa més de 90 anys, 
milers de persones han gaudit 

d’uns d’Els Pastorets més es-
pectaculars i tradicionals de 
Catalunya que compten amb 

més de 100 intèrprets i una 
cinquantena de decorats.
La proposta compta amb una 

posada en escena cuidada 
fina a l’últim detall. La mú-
sica, component imprescin-
dible d’Els Pastorets, és una 
versió revisada i adaptada de 
la partitura original escrita 
pel compositor Mossèn Va-
lentí Miserachs i Grau que, 
amb el motiu del 90è ani-
versari, van revisar, adaptar 
i interpretar la Cobla Sant 
Jordi – Ciutat de Barcelona 
i el Cor ARSinNova. A més, 
Els Pastorets compten amb 
una il·luminació, vestuari i 
sonorització cuidades al de-
tall, fent que siguin una de les 
propostes més destacades de 
Catalunya.
Els Pastorets de Calaf són 
fruit d’una llarga tradició ar-
relada al poble de Calaf des 
de fa més de 90 anys. Una 
tradició que ha esdevingut 

Els Pastorets de Calaf inicien temporada amb una funció benèfica

espectacle gràcies a la col·la-
boració incansable de cente-
nars 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’Adveniment de 
l’Infant. 

Properes representacions
- Els Pastorets de Calaf 
Desembre 2017
Dia 25 a les 18:30 h
Gener 2018
Dies 7, 14, 21 i 28 a 
les 17:30 h.
- Els Pastorets Infantils de 
Calaf
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

Oberta la convocatòria 
als premis de la Nit de 
l’Esport i la Cultura
CALAF / LA VEU 

Fins al 19 de gener de 2018, 
qualsevol persona pot pre-
sentar al registre municipal 
de l’Ajuntament un escrit de 
presentació de candidatures 
als diferents premis. Les pro-
postes seran valorades per 
dos jurats diferents, un per als 
guardons esportius i un altre 
per als culturals.
Amb aquests guardons es re-
coneixeran les persones i les 
entitats locals que han desta-

cat pels èxits assolits o per la 
promoció que han fet de l’es-
port i la cultura durant l’any 
2017.
A més, també es pretén reco-
nèixer de forma pública tra-
jectòries destacades en el món 
cultural i esportiu i alhora es 
vol destacar, promoure, afavo-
rir i fomentar noves iniciatives 
individuals o col·lectives en 
tots els àmbits de l’esport i la 
cultura que contribueixin a la 
vitalitat del la vida esportiva i 
cultural de Calaf.

CALAF / LA VEU 

Com en d’altres poblacions, 
diversos espais públics de Ca-
laf lluien llaços grocs en record 
als presos polítics. Aquesta ac-
ció havia estat feta per perso-
nes a títol individual o convo-
cades pel CDR de la vila. 
L’Ajuntament de Calaf havia 
rebut el dijous 14 de desembre 
un requeriment  de la Junta 
Electoral d’Igualda per reti-
rar “els plàstics de color groc, 
lligats a elements del mobi-
liari públic” ja que un veí ha-
via interposat una denúncia. 

Avui dilluns 18 de desembre, 
la JEZ ha fet un nou requeri-
ment a l’Ajuntament dient que 
de no actuar immediatament 
emprendrien mesures ja que 
aquest veí havia denunciat 
novament que en tot el cap de 
setmana no s’havia actuat. Fi-
nalment, aquest matí la briga-
da de l’Ajuntament ha comen-
çat a treure els llaços grocs de 
la vía pública.
Jordi Badia, alcalde de Calaf, 
es manifesta dolgut per aques-
ta acció ja que la considera un 
atac a la llibertat d’expressió 
dels veïns i veïnes del municipi.

La Junta Electoral obliga 
a retirar llaços grocs
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PUJALT / LA VEU 

El proper dimarts, dia 
de Sant Esteve, es cele-
brarà l’última activitat 

pública de l’any a l’Observa-
tori de Pujalt. Tot plegat es 
fa coincidir en la festivitat de 
Sant Esteve, el dia després de 
Nadal, i pocs dies després del 
solstici d’hivern, un fenomen 
astronòmic que ens indica 
que  l’hemisferi nord aquell 
dia rebem el mínim d’energia 
del nostre astre rei, el Sol. 
L’activitat començarà a les 17h 
de la tarda i acabarà al voltant 
de les 21h de la nit. Al llarg de 
les 4h hores es tocarà meteo-
rologia i astronomia i és que 
la descoberta de les estacions 
va permetre a l’home cultivar 
la terra i fer-se sedentari. 
Per començar és farà una vi-
sita a l’Observatori meteoro-
lògic on s’explicarà la feina 
inicial que fa un observador 
meteorològic. Tot seguit, és 
farà un recorregut virtual per 
l’univers, on s’exploraran els 

planetes del Sistema Solar de 
molt a prop i altres objectes 
del voltant de la nostra galà-
xia. Després d’aquest viatge 
tant màgic, és farà una breu 
xerrada sobre els objectes 
més misteriosos de l’univers 
i s’explicarà les principals hi-
pòtesis del que podria haver 
sigut l’estel de Betlem. Per 
acabar, és farà una observació 
astronòmica amb telescopis 
on és farà una explicació del 
cel que ens envolta. A la ma-
teixa vegada, es fotografiaran 

Sant Esteve amb estels a l’Observatori 
de Pujalt

objectes molt llunyans amb 
càmera.
Per aquesta activitat, és ne-
cessari reservar, ja que les 
places són molt limitades. Per 
tal de reservar, tan sols s’ha 
d’enviar un whatsapp al te-
lèfon: 636505197. El preu de 
l’activitat és de 5€ els adults, 
3€ els nens entre 7 i 14 anys i 
gratuït els menors de 7 anys.
Des de l’Observatori de Pu-
jalt es recorda que cal venir 
ben abrigat. Qui vulgui pot 
portar-se el sopar. 

MONTMANEU / LA VEU 

Un any mes Montmaneu va 
participar a la Marató de 
Tv3. Durant tot el diumenge 
es va dur a terme una sèrie 
d’activitats.
Al migdia a la Sala es va fer 
un vermut i un bingo po-
pular. A la tarda la Coral el 
Marlets d’Igualada va oferir 
una magnífica actuació. Du-

rant tot el dia, les dones de 
Montmaneu, van posar a la 
venda les manualitats fetes 
en els dies anteriors. I per 
acabar es va oferir coca i 
cava per a tothom.
Agrair a totes les entitats 
col·laboradores i a les dones 
de Montmaneu la seva 
implicació.
La quantitat recaptada en-
guany es de 1.100 €.

Montmaneu va participar 
a la Marató de TV3

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
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HOQUEI / LA VEU 

Partit pels amants de l’es-
tadística el viscut ahir 
al Palau d’Esports de 

Reus. L’Igualada va superar als 
roig-i-negres per 4 a 6, 15 anys 
després d’haver aconseguit 
l’última victòria en aquesta 
complicada pista. Un sensa-
cional Elagi Deitg que va atu-
rar-ho gairebé tot i la millor 
versió ofensiva de l’Igualada 
d’aquesta temporada, a pesar 
de l’absència de César Vives, 
van ser els artífexs d’aquest 
triomf que acosta una mica 
més als arlequinats a la Copa 
del Rei.
El Reus Deportiu havia jugat 
la Copa Continental encara 
no 24 hores enrere i no va sor-
tir a la pista amb el seu millor 
joc. Això no va menystenir 
el joc de l’Igualada, que més 
enllà de l’efectivitat que va de-
mostrar estar molt atent amb 
defensa davant d’homes com 
Raül Marín o Marc Torras.  
El primer gol va arribar al 
minut 11, quan Met Molas va 
aprofitar una pilota perduda 
del Reus a la pròpia àrea per 
quedar-se sol davant de Càn-
did Ballart i superar-lo per so-
bre el casc. Gerard Miquel va 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Cada any quan arri-
ben aquestes dates 
nadalenques i amb 

la temporada de l’esport del 
motor ja acabada, es co-
mença a parlar amb força 
del Dakar que en la propera 
edició començarà el dia 6 de 
gener a Lima la capital del 
Perú per acabar el dia 20 a la 
ciutat argentina de Córdoba 
després de 14 dures etapes 
per Perú, Bolívia i Argenti-
na.
Des de que el copilot Ros-
send Touriñan de La Pobla 
de Claramunt va ser el pio-
ner dels anoiencs en aquest 
raid, varis han sigut els ano-
iencs participants ja sigui 
com a pilots, copilots i me-
cànics, aconseguint sensa-
cionals classificacions com 
va ser el segon lloc de Jor-
di Viladoms, el quart lloc a 

Un Dakar 2018 més anoienc que mai: Haro, 
Monleón, Viladoms, Balcells, Vico i Vidal

cotxes d’Àlex Haro copilo-
tant a Nani Roma, així com 
la desena posició d’Armand 
Monleón.
Serà la del 2018 l’edició amb 
més anoiencs, tots ells de 
Moto Club Igualada que hi 
participaran; Àlex Haro co-
pilotant a Nani Roma amb 
el Mini John Cooper Works 
oficial, Armand Monleón 
amb la KTM 450 RR de 
l’equip Daming Dakar Rally 
Team, Jordi Viladoms direc-
tor esportiu de l’equip KTM 
oficial, Oriol Balcells me-
cànic oficial de KTM, Víc-
tor Vico cap de mecànics 
de Ssanyong i Jordi Vidal 
conductor del camió 6x6 
d’assistència de l’equip ofi-
cial Toyota.
En les properes edicions La 
Veu de l’Anoia anirà am-
pliant informació d’aquest 
Dakar amb gran protago-
nisme anoienc.

L’Igualada HC aconsegueix una espectacular victòria a la pista 
del Reus Deportiu

fer el 0 a 2 només tres minuts 
més tard posant encara més 
distància i certificant el bon 
paper dels arlequinats, que 
estaven donant la sorpresa a 
Reus.
Però els roig-i-negres, que 
compten amb uns atacants 
amb molt de gol van escurçar 
distàncies al minut 19, mit-
jançant Marc Torra. El gol no 
va desestabilitzar pas als ano-
iencs, que van treure a relluir 
una gran virtut: cada vegada 
que el Reus va escurçar dis-
tàncies, van tornar a ampliar 
la distància a dos gols. Des-
prés del gol de Torra, Sergi 
Pla només va necessitar un 
minut per fabricar un bon gol 
que posava l’1-3 del descans. 
L’Igualada s’havia plantat a 
la pista del Reus amb força i 
més enllà de la ja consolida-
da solidesa defensiva, va estar 
elèctric en atac i molt atent i 
perillós als contraatacs. 
A la represa, el Reus va dispo-
sar d’un penal a favor que Ela-
gi Deitg va aturar. Tot i això, 
al minut 27 Romà Bancells va 
anotar un gol pel seu equip 
que reduïa distàncies, però 
Sergi Pla en va tenir prou amb 
9 segons per tornar a posar 
el 2 a 4. El Reus no es rendia, 

però davant es va trobar un 
gran Igualada que va creure 
des del minut zero en el seu 
plantejament.
Pocs minuts més tard, la se-
qüència es va repetir. Primer, 
va anotar Raül Marín de pe-
nal (3-4) i 35 segons més tard, 
la rèplica de Sergi Pla, també 
de penal, que firmava un hat-
trick. Al minut 40, els arlequi-
nats van cometre la desena 
falta, però Elagi Deitg, molt 
fiable a pilota aturada, va des-
viar el tir de Marín. El Reus sí 
que va marcar el 4 a 5, obra 
del mateix Marín, però, altra 
vegada, l’Igualada es va tornar 
a posar a dos gols d’avantat-
ge amb el sisè i definitiu gol 
d’Oriol Vives a falta de tres 
minuts pel final (4-6).
El tècnic de l’Igualada, Ferran 
López va dir que “l’Igualada es 
mereix un excel·lent. Hem sa-
but competir molt bé. Al Reus 
no se’l guanya cada dia i ara 
toca gaudir-ho”. Amb aquesta 
victòria, l’Igualada es col·loca 
setè amb vint punts, els matei-
xos que el Vendrell (6è) i dos 
més que el Girona (8è). Que-
den només dos partits de la 
primera volta per conèixer els 
vuit equips definitius que ju-
garan la Copa del Rei. El lloc a 

la classificació del Lloret (13è), 
l’organitzador, fa preveure que 
aquest any caldrà estar entre 
els 7 primers per poder jugar 
aquesta competició. 

L’Igualada vol tancar l’any 
amb una victòria
L’Igualada juga aquest dissab-
te l’últim partit del 2017. Serà 
al Pavelló de Les Comes a 
les 20:30 hores del vespre i 
el rival, serà el PAS Alcoi. 
Els arlequinats arriben des-
prés d’un gran triomf a la 
pista del Reus i els alcoians, 
d’una derrota a casa davant 
el Lloret, tot i que ha fet una 
bona temporada i és novè 
amb 17 punts, tres menys 
que l’Igualada.

OK Lliga

Jornada 13 
Girona  3 · 2  Palafrugell
Vendrell  5 · 1  AsturHockey
CE Arenys  0 · 3  Noia
CH Caldes  4 · 4  CP Voltregà
FC Barcelona  4 · 1  Lleida
HC Liceo  7 · 1  Vic
Reus  4 · 6  Igualada
PAS Alcoy  0 · 2  CH Lloret

Jornada 14
Palafrugell  - Vendrell
AsturHockey  - CE Arenys
Noia - CH Caldes
CP Voltregà - FC Barcelona
Lleida - HC Liceo
Vic - Reus
Igualada - PAS Alcoy
Girona - CH Lloret

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Liceo 36 13 12 0 1 59 20 39
2  Barcelona 34 13 11 1 1 49 14 35
3  Reus 27 13 9 0 4 50 35 15
4  Noia 27 13 8 3 2 41 29 12
5  Lleida 24 13 7 3 3 48 35 13
6  Igualada 20 13 6 2 5 29 24 5
7  Vendrell 20 13 6 2 5 31 34 -3
8  Girona 18 13 5 3 5 32 29 3
9  PAS Alcoy 17 13 5 2 6 30 34 -4
10  Voltregà 16 13 4 4 5 35 39 -4
11  Caldes 15 13 4 3 6 31 36 -5
12  Lloret 13 13 4 1 8 25 33 -8
13  Vic 13 13 3 4 6 24 34 -10
14  Palafrugell 7 13 2 1 10 25 44 -19
15  AsturHockey 5 13 1 2 10 30 69 -39
16  Arenys 4 13 1 1 11 16 46 -30
 

Les patinadores de 
l’Igualada participen al 
‘Festival dels cinc sentits’ 
de Sitges

HOQUEI / LA VEU 

Diverses de les patina-
dores de la secció de 
patinatge artístic de 

l’Igualada HC van ser convida-
des al ‘Festival de cinc sentits’ 
de Sitges, que celebrava el 25è 
aniversari del club del Garraf. 
El torneig va ser el passat diu-
menge 16 de desembre. Les 
igualadines, de les categories 
d’Iniciació, Promoció i Escola, 
van participar-hi amb el seu 
nou espectacle ‘Miraculous’, 
que van interpretar amb nota. 
Les petites esportistes van te-
nir l’ocasió de veure actuar en 
directe patinadors campions 
del món com Sergio Canales, 
Pere Marsinyach i la campio-
na d’Europa Lídia Pujol.



El CB Igualada tanca l’any guanyant 
però patint més del compte

El CB Igualada femení 
aconsegueix una 
destacada victòria 
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BÀSQUET / LA VEU 

Inici molt poc intens del 
sènior masculí “A” de 
l’Igualada que permetia el 

rival prendre la iniciativa i es 
posava amb un parcial de 0-7, 
reacció local des de la defensa 
per posar un 16-14 al 1r quart. 
Millora lleugera al 2n quart, 
sobretot en atac a partir dels 
triples, tot i així 38-33 al des-
cans.
Tercer quart en una dinàmica 
semblant, defensa poc agres-
siva i en atac s’anava sumant, 
per obrir una petita escletxa 
de 59-50. Últim quart de des-
connexió total incomprensi-
ble, de portar a un +11 a que 

Ple de victòries pels equips del Vilanova 
Bàsquet Endavant

Ple de victòries pels equips 
del Vilanova Endavant

   j g p gf gc df
1  Vic 12 10 2 1035 847 188
2  Pardinyes 12 10 2 870 746 124
3  CB Igualada 12 8 4 962 840 122
4  Valls UE 12 8 4 917 841 76
5  Bahía Palma 12 8 4 952 894 58
6  CB Mollet 12 8 4 913 872 41
7  El Olivar 12 6 6 958 950 8
8  Mataró 12 6 6 859 857 2
9  CB Cornellá 12 6 6 861 864 -3
10  CB Salt 12 4 8 820 917 -97
11  Castellbisbal 12 3 9 808 922 -114
12  Cerdanyola 12 3 9 718 888 -170
13  JAC Sants 12 2 10 797 876 -79
14  BCM Andorra 12 2 10 793 949 -156

Lliga EBA

Jornada 12 
Pardinyes  70 · 40  Cerdanyola
Valls UE  97 · 76  El Olivar
CB Salt   60 · 78  CB Mollet
CB Cornellá  69 · 59  Castellbisbal
Bahía Palma  79 · 83  Vic
Mataró  71 · 78  BCM Andorra
CB Igualada    67 · 64  JAC Sants

Jornada 13 (14 de gener)
Vic   - CB Cornellá
Castellbisbal - CB Salt
CB Mollet   - Valls UE
El Olivar - Pardinyes
Cerdanyola AE - CB Igualada
BCM Andorra - Bahía Palma
JAC Sants - Mataró

gairebé regalen el partit, al cap 
i a la fi una victòria però que 
requereix millorar moltíssim 
d’ara en endavant.

CB Igualada: Riu R,(13), Bur-
gués E, (8), Carrión S, (12), 
Torres J (0), Benito M (6), 
Fons C (9), Garcia M.A. (4), 
Farrés S -, Matencio A (0), Te-
jero E (12), Camí P (0).
JAC Sants: Magdaleno M 
(23), Mas F (7), González O 
(2), FernandezD (0), Rodrí-
guez G (6), Simon A (2), Mar-
co S (5), Halfacre D (2), Renau 
R (1), Balasategui J (16).

BÀSQUET / LA VEU 

Un molt bon inici tan 
ofensiu com defensiu 
ha marcat el partit, o 

més be, els dos partits, ja que 
l’equip igualadí competia per 
la victòria i per emportar-se el 
bàsquet average ja que portava 
un -18 de Molins.
Un alt percentatge en el tir 
exterior i ràpids contraatacs 
portaven a l’equip de l’Anoia al 
descans amb un resultat favo-
rable de 45-19. A partir d’aquí 
lluita per part dels dos equips 
intentant apropar-se al seus 
objectius i mantenir el resultat 
i retallar per l’altre part.
Resultat final: 77 a 52.
Anotadores: Carner (10), Al-
domà (-), Soler (13), Amatllé 
(19), Jané (11), Lamolla (2), 
Figueras (-), Carrasco (14), 
Fernández (-), Roda (8).

BÀSQUET / LA VEU 

Victòria del sènior 
masculí «A» davant el 
CE Gelida (48-55)

Sortida fulgurant dels visitants 
a l’inici del partit, que en els 10 
primers minuts van encistellar 
3 triples i 5/5 en tirs lliures i 
d’aquesta manera sorprenien 
als odenencs, al final del 1r 
quart és veien 10 punts avall.
Els locals van redreçar el rumb 
i poc a poc van començar a 
recuperar terreny baixant de 
la barrera dels 10 punts just 
abans d’arribar a la mitja part.
Els odenencs però, no van 
aconseguir donar el cop psico-
lògic definitiu que hagués estat 

posar-se per davant en el mar-
cador, la gesta de remuntar 20 
punts no va ser possible.
Van jugar: Tarrida (6), Vives, 
Lorente (18), Estany (6), Soria-
no (6), Máximo (2), Marimón 
(9), Mercadé (1) i Santiago.

Derrota del sènior masculí 
«B» en el derbi amb l’Iguala-
da «C» (56-83)
Els locals sorprenien als visi-
tants comandant el marcador 
(14 a 11) i aguantant fins al 
minut 16 (25 a 28), un parcial 
de 0 a 10 en aquests 4 minuts 
per arribar al descans deixaven 
el marcador amb 13 punts de 
diferència (25 a 38).
A la represa aquest avantat-
ge de 13 punts és va mantenir 
però a l’inici del darrer quart, 
els igualadins van posar un 
marxa més i amb nou parcial 
de 0 a 11 deixava el marcador 
sentenciat a 7 minuts pels final. 
Van jugar: P. Martí (11), Fajas 
(3), Marimón (4), Iglesias (12), 
Palomas (9), Soriano (4), Sánc-
hez (4), Piera (4), A. Martí (3) i 
Gomicia (2).

Bon partit del sènior femení 
tot i la derrota amb el líder 
Martorell (58-68)
En el 1r quart les visitants 
van agafar la iniciativa (15 a 
19), però les odenenques van 
aguantar el ritme i a la mit-
ja part, només perdien per 3 
punts (29 a 32). 
En el darrer quart els petits de-
talls van decantar el partit.
Van jugar: García (2), Farreras 
(8), Freixas (10), Forn (10), Car-
mona (11), Pedragosa (9), Roca-
giné (4), Vidal (2) i Raja (2).

Mal partit del sots-21 davant 
el CB Coll (47-56)
Els tres primers períodes van 
ser igualats, però la falta d’acti-
tud, les errades en les passades, 
la manca de rebots i la mala se-
lecció de tir van fer que l’equip 
visitant agafes un avantatge de 
15 punts en tan sols 5 minuts 
impossibles de remuntar.
Van jugar: Torrellardona (2), 
Palomas, Fuentes (3), Calle 
(2), Garcia (11), Torrens (8), 
Rosich (8) i Poncell (13).

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 ·

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al: 

629 77 31 01

BÀSQUET / LA VEU 

El sènior femení va 
guanyar al CB Mas-
quefa per 28-70

De nou, un partit molt seriós 
de les noies, davant un equip 
en teoria assequible. Com 
sempre intenses, no van do-
nar cap opció a les locals a 
pesar de ser només 7 jugado-
res. La primera part va estar 
marcada per la bona defensa 
deixant al rival amb només 
12 punts. A la segona part 
van afegir a més un gran en-
cert de cara a cistella amb 47 
punts.
Van jugar, Clara Bargalló 
(7), Clàudia Miramunt, 
Marina Palmés (6), Mari-
ona Barral (12), Èlia Díez 
(32), Clara Roca (2) i Núria 
Torrens (11). Entrenador: 

Alexey Domènech.

El cadet masculí va guanyar 
amb facilitat al Sant Ramon 
per 79-19
Partit encarrilat des del pri-
mer quart amb un parcial de 
sortida de 20-0. La superiori-
tat física i tècnica dels juga-
dors locals es va anant reflec-
tint en tots els parcials.
Van jugar, M. García (2), A. 
Sala (26), P. Pons (2), C. Mar-
tínez (12), A. Cano (8), M. 
Valero (6), C. Palacio (6), M. 
Hammich (6), E. Vives, Cobo 
(6), i G. Paoli (5). 
Entrenador, Òscar Borrega.

El cadet femení va guanyar a 
domicili al SEA Emili Vallès 
Amb el resultat total de 13-48 
i 4-12 en el sistema de puntu-
ació del consell esportiu.
Molt bon partit de les noies 
tant en defensa com en atac. 
Concentrades des de el prin-
cipi, només al tercer quart van 
donar opcions a les jugadores 
rivals. Continua la millora de 
joc i resultats de les noies.
Van jugar, Laura García (10), 
Carla García, Lucía Moreno, 
Clàudia Nuncio (12), Sofía 
Sancho (2), Irene Leno (12) i 
María Vega (12). Entrenador, 
Carlos Fratila.



El CF Igualada suma una nova victòria i puja a la 6a posició de 1a 
Catalana, i el San Mauro arriba al descans nadalenc com a líder

Imatge d’un dels darrers partits del CFI a les Comes, davant el Bellvitge. Foto: Joan Guasch.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l CF Igualada va derro-
tar el Vilaseca a  domi-
cili per 0-2, en partit de 

la quinzena jornada, la darre-
ra abans del descans nadalenc. 
Els blaus aconseguien així la 
primera victòria a domicili en 
l’etapa de Mestre i se’n van de 
vacances amb molt bones de 
sensacions.
Els igualadins sabien de la di-
ficultat de jugar al camp tar-
ragoní, i tot i tenir al inici el 
domini del joc, volien arribar 
a la porteria rival amb presses, 
fet que provocava, que amb la 
forta pressió local, es perdes-
sin moltes pilotes en zona de 
perill propi. El que va donar 
peu a uns minuts en que el 
Vilaseca va tenir més ocasi-
ons que l’Igualada. En aquesta 
situació, el gran porter Dani 
va tornar a demostrar la seva 
gran qualitat amb una espec-
tacular i miraculosa aturada.

Victòria per la 
mínima al descans
Els anoiencs es mantenien 
vius, gràcies al seu enorme 
porter, i en un contracop ini-
ciat per Martí, ell mateix va 
assistir a Fran per fer el 0-1, 
al minut 36. El gol va donar 
molt aire als blaus, que es van 
fer amb el control de joc, anes-
tesiant la forta pressió rival. 
S’arribà al descans amb una 
victòria per la mínima.
A la represa, els igualadins 
van intentar seguir amb la tò-
nica de joc habitual: control 
defensiu, sortides amb bones 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 15
FC Pirinaica 1 · 0  Ignasi Puig
UD Calaf 1 · 1  CF Santpedor
CF Cardona 3 · 2  CE Puigreig
Juan XIII 6 · 0  CE Navás
CE Marganell 1 · 0  UE Aviá B
CE Moiá 3 · 1  CE Manresa B
CCF Puigcerdá 1 · 2  FC Fruitosenc
Sant Pere Nord 1 · 2  Can Parellada
CE Suria 1 · 1  Viladecavalls

Jornada 16 (7 de gener)
P. 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
FC Pirinaica - Viladecavalls

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 15
Vallirana CF 1 · 4  SV Horts
Sant Andreu B 1 · 0  Castelldefels B
Can Roca 74 1 · 1  Sant Esteve
CF Corbera 3 · 0  CF Pallejá
Martorell CF 6 · 0  CF Olesa
PR Sant Feliu 0 · 2  Levante Planas
San Mauro B 3 · 0  CD Cervelló
Viladecans B 1 · 3  AE Abrera
UD Málaga 7 · 0  UE Torrelles

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 15
B Blanques 0 · 1  UE Sants
Efac Almacelles 1 · 1  Viladecans UD
CF Balaguer 1 · 1  Vista Alegre
FC Martinenc 3 · 1  Valls UE
San Cristóbal 2 · 0  Sant Ildefons
U. Bellvitge 4 · 0  UE Rapitenca
Vilaseca CF 0 · 2  CF Igualada
CD Tortosa 1 · 3  FC Andorra
Lleida ECF B 0 · 0  AC Alpicat

Jornada 16 (7 de gener)
UE Sants - CE Efac Almacelles
Viladecans UD - CF Balaguer
Vista Alegre - FC Martinenc
Valls UE - San Cristóbal
Sant Ildefons - UDU Bellvitge
UE Rapitenca - Vilaseca CF
CF Igualada - CD Tortosa
FC Andorra - Lleida ECF B
B Blanques - AC Alpicat

Jornada 16 (7 de gener)
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 UD B
AE Abrera - UD Málaga
Vallirana CF - UE Torrelles

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 15
Montserrat 7 · 2  CF Mediona
Sant Pere 3 · 5  CE Anoia
CD Ribes 1 · 5  UD San Mauro
CE Olivella 4 · 4  AE Munia
AE Moja 2 · 1  UE Martinenca
CF La Pobla 2 · 7  CE Ódena
J Ribetana   4 · 1  AE Piera
FC Hortonenc 1 · 2  Riudebitlles
CF Cubelles 1 · 2  UE Sitges

Jornada 16 (7 de gener)
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
Montserrat - 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
CE Seagull  6 · 0  CF Pallejá

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

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  UD San Mauro 40 15 13 1 1 63 19 44
2  CF Cubelles 40 15 13 1 1 44 12 32
3  UE Sitges 36 15 11 3 1 44 16 28
4  J Ribetana 31 15 10 1 4 42 23 19
5  CE Anoia 31 15 10 1 4 45 30 15
6  AE Moja 28 15 8 4 3 44 25 19
7  CE Ódena 27 15 8 3 4 48 28 20
8  CE Olivella 22 15 6 4 5 32 36 -4
9  CF Mediona 19 15 6 1 8 29 46 -17
10  AE Piera 16 15 5 1 9 39 41 -2
11  Riudebitlles 15 15 5 0 10 27 43 -16
12  Montserrat 14 15 4 2 9 30 36 -6
13  CD Ribes 14 15 4 2 9 20 33 -13
14  AE Munia 14 15 4 2 9 30 59 -29
15  Sant Pere 12 15 3 3 9 25 44 -19
16  FC Hortonenc 11 15 3 2 10 28 46 -18
17  CF La Pobla 11 15 3 2 10 25 47 -22
18  UE Martinenca 7 15 2 1 12 18 49 -31

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell CF 34 15 10 4 1 41 11 30
2  SV Horts 30 15 9 3 3 37 22 15
3  UD Málaga 29 15 8 5 2 39 21 18
4  Levante Planas 28 15 8 4 3 27 16 11
5  CF Pallejá 27 15 9 0 6 28 21 7
6  Vallirana CF 25 15 7 4 4 29 23 6
7  Sant Andreu B 25 15 8 1 6 35 37 -2
8  CF Corbera 24 15 7 3 5 36 27 9
9  Castelldefels B 23 15 6 5 4 25 21 4
10  PR Sant Feliu 22 15 6 4 5 32 24 8
11  Viladecans B 19 15 5 4 6 33 29 4
12  CF Olesa 19 15 5 4 6 26 42 -16
13  AE Abrera 15 15 4 3 8 22 26 -4
14  Can Roca 74 14 15 3 5 7 21 35 -14
15  Sant Esteve 12 15 3 3 9 33 40 -7
16  San Mauro B 11 15 3 2 10 22 37 -15
17  UE Torrelles 10 15 2 4 9 13 32 -19
18  CD Cervelló 8 15 2 2 11 17 52 -35

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Pirinaica 34 15 11 1 3 34 20 14
2  Juan XIII 31 15 9 4 2 31 14 17
3  Can Parellada 31 15 9 4 2 31 19 12
4  Viladecavalls 30 15 9 3 3 33 18 15
5  CE Suria 29 15 8 5 2 30 21 9
6  CF Cardona 28 15 8 4 3 27 20 7
7  UD Calaf 25 15 7 4 4 38 30 8
8  Sant Pere Nord 22 15 6 4 5 30 27 3
9  CE Puigreig 17 15 4 5 6 26 26 0
10  CE Marganell 17 15 5 2 8 20 21 -1
11  CE Manresa B 17 15 5 2 8 28 35 -7
12  CE Navás 17 15 5 2 8 15 28 -13
13  UE Aviá B 14 15 4 2 9 21 28 -7
14  CCF Puigcerdá 14 15 4 2 9 14 28 -14
15  Ignasi Puig 13 15 1 10 4 26 29 -3
16  FC Fruitosenc 12 15 3 3 9 19 30 -11
17  CF Santpedor 11 15 2 5 8 22 38 -16
18  CE Moiá 10 15 2 4 9 18 31 -13

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Martinenc 32 15 10 2 3 34 13 21
2  UE Sants 32 15 10 2 3 17 13 4
3  Viladecans UD 30 15 9 3 3 20 10 10
4  San Cristóbal 29 15 9 2 4 31 17 14
5  Efac Almacelles 29 15 9 2 4 28 17 11
6  CF Igualada 24 15 7 3 5 20 17 3
7  AC Alpicat 23 15 5 8 2 14 12 2
8  Lleida ECF B 23 15 6 5 4 25 24 1
9  B Blanques 21 15 6 3 6 19 24 -5
10  FC Andorra 20 13 5 5 3 15 12 3
11  CF Balaguer 20 15 5 5 5 23 22 1
12  UE Rapitenca 18 15 5 3 7 11 19 -8
13  Sant Ildefons 15 15 4 3 8 19 19 0
14  Vista Alegre 14 15 3 5 7 20 22 -2
15  Vilaseca CF 12 14 3 3 8 11 21 -10
16  CD Tortosa 11 15 2 5 8 16 34 -18
17  U. Bellvitge 9 15 1 6 8 15 24 -9
18  Valls UE 3 14 0 3 11 13 31 -18

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 14 (7 de gener)
FC Masquefa - Cabrera CE
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
CE Carme - Ateneu

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Masquefa 34 13 11 1 1 53 10 43
2  CE Carme 32 13 10 2 1 37 12 25
3  CF Capellades 31 13 10 1 2 48 14 34
4  UD Rebrot 26 13 8 2 3 43 26 17
5  UE Tous 26 13 8 2 3 31 24 7
6  Host Pierola 25 13 8 1 4 45 20 25
7  Vilanova Camí 23 13 7 2 4 33 24 9
8  FC Fátima 20 13 6 2 5 39 22 17
9  UD La Torre 20 13 6 2 5 26 32 -6
10  Ateneu 15 13 5 0 8 21 41 -20
11  Masquefa CE 11 13 3 2 8 13 33 -20
12  Cabrera CE 8 13 1 5 7 25 45 -20
13  CF La Paz 8 13 2 2 9 21 44 -23
14  CF Montbui 7 13 1 4 8 15 38 -23
15  CF La Llacuna 4 13 0 4 9 11 41 -30
16  CF Vallbona 4 13 0 4 9 16 51 -35

Jornada 13 
CE Carme  1 · 0  FC Masquefa
Cabrera CE  1 · 7  CF Capellades
UD Rebrot  4 · 0  CF Montbui
UD La Torre  3 · 2  FC Fátima
Host Pierola  6 · 0  CF La Llacuna
UE Tous  3 · 1  Vilanova Camí
CF La Paz  3 · 1  CF Vallbona
Masquefa CE  1 · 3  Ateneu
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triangulacions, i amb ràpides 
transicions d’atac a defensa 
front les pèrdues de pilota.
Això va fer que els minuts pas-
sessin amb el mínim avantat-
ge, que podia posar nerviosos 
als visitants, amb una pressió 
intensa final del Vila-seca . 
En els darrers minuts hi van 
haver varis corners i pilotes 
penjades front la porteria de 
Dani. Els Igualadins van saber 
defensar-se molt bé.
En el darrer minut, els locals 
van tenir una clara oportuni-
tat, però en el contracop, Do-
blas va poder definir una gran 
jugada i poder viatjar amb els 
tres punts cap a Les Comes.
Mestre es mostrava molt sa-
tisfet per la important victòria 

aconseguida fora de casa; la 
segona de la temporada. 
Una victòria front un gran 
rival, que de ben segur pocs 
punts perdrà a la Costa Dau-
rada. Mestre deia després del 
partit que “les victòries només 
han de servir per seguir treba-
llant, tot valorant l’esforç del 
tots els jugadors”.
Amb aquests tres punts, els 
blaus escalen fins la sisena po-
sició, amb 24 punts, a vuit de 
la zona de promoció d’ascens, 
que ara mateix ocupa el Sants, 
i del líder, lloc en mans del 
Martinenc.
Ara toca descansar fins el 7 de 
gener, quan l’Igualada rebrà al 
Tortosa.
CFI: Dani Lledó, Eloi - Tho-

mas - Cano - Bernat, Eric - 
Moragas - Güell - Joel, Marti 
- Fran. També sortiren: Mori-
llas, Abdel, Aleix i Doblas.

El San Mauro, líder
A tercera, el San Mauro A ar-
riba a l’aturada de Nadal com 
a líder del grup 12è, empatat 
a punts amb el Cubelles. Els 
mauristes acumulen només 
una derrota en 15 jornades, 
havent cedit punts també sola-
ment en un empat. Un balanç 
que els situa com a clars favo-
rits a estar en un lloc d’honor 
al final de la temporada, amb 
permís del Cubelles i també 
del Sitges -tercer-, mentre que 
la resta d’equips estan molt 
distanciats. 

Pel que fa a la resta d’equips 
anoiencs de la categoria, el San 
Mauro B, al grup 8è, segueix 
en zona de descens, per bé que 
ha un punt de la salvació. La 
Pobla de Claramunt també es 
troba en posició de descens al 
grup 12è, i el Montserrat, molt 
a prop. 
En el grup setè de la Quarta 
Catalana, el Masquefa arriba 
al descans de festes com a lí-
der amb dos punts d’avantat-
ge sobre el Carme, que el va 
guanyar el passat diumenge, i 
tres sobre el Capellades. Entre 
aquests tres equips sembla que 
es podrien repartir la posició 
d’ascens i de promoció.
Pel que fa al futbol femení, 
sense partits la passada jor-
nada, el CF Igualada és vuitè 
a la Segona Divisió Nacional. 
La competició no tornarà fins 
al 7 de gener, amb un partit al 
camp balear del Collerense.



El CH Igualada tanca 
l’any com a líder de grup 
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12a Trobada Handbolicat d’Igualada per la Marató de TV3
HANDBOL / LA VEU 

El diumenge 17 de de-
sembre el Club Hand-
bol Igualada va organit-

zar la 12a Trobada d’Igualada 
de clubs i escoles d’handbol, 
amb el suport del Servei d’Es-
ports de  l’Ajuntament d’Igua-
lada, la Federació Catalana 
d’Handbol, el Consell Espor-
tiu de l’Anoia i la Diputació de 
Barcelona.
La jornada va aplegar 340 
esportistes de 30 equips de 
clubs i escoles de tot el terri-
tori català. Acompanyats de 
familiars i amics van omplir 
de gom a gom les 7 pistes ins-
tal·lades en la Sala Polivalent i 
la pista de la Sala de Barri del 
Complex Esportiu Les Comes 
d’Igualada.
Va ser una diada intensa en la 

que els esportistes de catego-
ria prebenjamí, benjamí i ale-
ví arribaren a disputar fins un 
total de 65 partits. La trobada 
tenia un caire no competitiu 
en les categories prebenjamí i 
benjamí, es tractava de jugar 
per jugar gaudint de l’hand-
bol. En la categoria aleví el 
format va ser el d’un torneig 
amb trofeus per als guanya-
dors. A la vegada, en la Sala 
de Barri, es van celebrar els 
partits de la categoria Special 
entre els equips SAI Apinas 
Handbol Igualada i un com-
binat de jugadors infantils del 
CH Igualada, i un partit de 
la Lliga Demanoenmano que 
enfrontava els equips SAI CH 
Igualada i APADIS AEH Les 
Franqueses.
Els equips de l’Acadèmia 
Igualada i els Maristes van re-

bre els premis com a millors 
equips de la Zona Escolar de 
la Trobada. En categoria aleví 
els participants es van dividir 
en tres grups. En el primer 
grup van disputar la final el 
CH Òdena i el CH Igualada 
femení (guanyador); en el se-
gon el CH Martorell Negre i 
el CH Igualada A (1r lloc); en 
el tercer el Lycée Bel Air Ver-
mell i el CH Martorell Groc 
(1r classificat)
Com en cada edició, la Tro-
bada igualadina d’Handbol 
es vinculà amb la Marató de 
TV3 a la qual es van destinar 
tots els ingressos de la xoco-
latada solidària i d’altres acti-
vitats. Solidaritat que s’estén a 
tots els voluntaris, esportistes 
i famílies del CH Igualada que 
amb la seva dedicació van fer 
possible l’èxit de la Diada.

HANDBOL / LA VEU 

Partit que s’ha jugat a 
Igualada el passat dis-
sabte amb el OAR 

Gràcia Sabadell i en el que 
l’Igualada es jugava continuar 
com a primer de grup contra 
un equip que es troba al sisè 
lloc a la classificació, però que 
portava guanyant els 5 últims 
partits.
Com estava previst el partit ha 
estat molt complicat de gua-
nyar pels jugadors igualadins, 
els primers 10 minuts la igual-
tat era total i inclús l’equip de 
Sabadell ha estat per moments 
avançat en el marcador encara 
que per només 1 gol. A partir 
del minut 15 el Finques Ar-
gent Handbol Igualada ha po-
gut anar avançant en el mar-
cador i arribar al final de la 
primera part amb un resultat 
de 17 a 13, quatre gols, però 
com anava el partit no era per 
estar tranquils.
A la represa els anoiencs ha 
continuat lluitant i mantenint 
una diferència de 2 a 3 gols a 
favor i els de Sabadell no es 
donaven per vençuts, es pre-
veia un final de partit d’aquells 
que es diuen d’infart. Als mi-
nuts 26 i 27 l’Igualada ha estat 
sancionat amb exclusions de 
2 minuts, per el que han estat 
jugant una estona amb només 
4 jugadors de pista, aquest fet 
ha estat clau perquè l’OAR 
Gràcia Sabadell ho aprofités 
i és poses el marcador amb 
empat a 32 quan faltaven dos 

minuts pel final. Però els de 
casa han demostrat altra ve-
gada sang freda i en un error 
d’atac del visitant ha permés a 
l’Igualada recuperar la posses-
sió i en el contraatac ha estat 
decisiu marcant els igualadins 
el gol de la victòria.
33 a 32 pel Finques Argent 
Handbol Igualada, premi pels 
igualadins que s’ho mereixien, 
ja que tot el partit han anat 
sempre pel davant.
L’equip igualadí passa a ser lí-
der únic de la lliga, ja que el SA 
Súria va empatar el diumenge 
en seu partit contra l’Handbol 
Poblenou. 
Entrenats per Pol Cantero, 
van jugar: Porters: Eric Plaza 
(10 aturades) i Jordi Bermejo 
(6 aturades). A la pista: Òscar 
Visa (5), Jordi Vilarrubias (1), 
Esteban Lezama (1), Rubén 
Àlvarez, David Cubí (1), Josep 
Lluis Àlvarez, Sergi Garcia (6), 
Marc Vilches (3), Jordi Grado 
(5), Adrià Suero (5) i Roger 
Calzada (6). 

Altres resultats
Juvenil Masculí 23 – 26 Sant 
Cugat “B”
Juvenil Femení 21 – 21 Les 
Franqueses (ajornat)
Juvenil Femení 28 – 25 Cas-
telldefels 
Infantil Femení 39 – 7 CH Ca-
novelles
Aleví Masculí 1 – 2 Granollers
Aleví Femení 12 – 4 EH Sant 
Vicenç

Mala jornada pels equips de 
l’Igualada Vòlei club
VOLEI / LA VEU 

El passat diumenge el 
Jorba Solà Sènior Mas-
culí de  l’Igualada Vòlei 

Club va rebre al pavelló de Les 
Comes al CV Cunit. El partit 
va acabar amb un marcador 
de 0 sets a 3 (23-25/23-25/26-
28) favorable als visitants. Els 
locals van anar a remolc tot el 
partit i no van poder fer el seu 
joc, van cometre molts errors 
no forçats, el qual va aprofitar 
el Cunit per emportar-se el 
partit.
El sènior femení “A” es va en-
frontar el tercer classificat, 
l’IVC va donar la cara i va 
aconseguir mantenir un bon 
nivell de joc i assolir els ob-
jectius plantejats, obtenint, a 
més, la recompensa d’un dels 
millors sets jugats per l’equip 
al llarg de la temporada, derro-
tant molt clarament (25-13) al 
seu rival.
El Sènior Femení B perd per 
un 3-0 a la pista del Dsv Sant 
Cugat, bon partit tàctica i tèc-
nicament contra les primeres 
malgrat la derrota.
Els Veterans del XP perden 
davant els Titans de sant 
Adrià per 0-3, en un partit 
de alt nivell davant dels líders 
del grups.

Equips base
El Juvenil Masculí perd davant 
el Balafia per un 1-3, en un par-
tit important per els del IVC 
per mantenir la opció de jugar 
en el primer grup en la segona 

fase, després d’un primer set on 
els jugadors de l’Igualada van 
demostrar un gran nivell i uns 
atacs contundents i guanyar-lo 
amb relativa solvència. Va arri-
bar el següent on el lleidatans 
amb confiança i treball van 
aconseguir emportar-se, en el 
tercer la lesió d’un jugador va 
desconcertar al igualadins i en 
el quart i definitiu la precipita-
ció i pressió van llastrar les op-
cions del IVC.
El Juvenil Femení perd 3-0 
davant el Claver on les iguala-
dines van tenir poca intestat en 
seu joc.
El Cadet també seguix el Camí 
de les Juvenils i també perden 
davant el Claver, això sí en una 
millor actitud i predisposició 
davant un equip més quallat i 
amb molt més atac, on el sis-
tema de joc de les igualadines 
va facilitar el camí a les lleida-
tanes.
L’Infantil també perd davant 
les CJ Les Corts , en un partit 
amb molts alts i baixos però 
en un 3r set molt emocionant, 
que a punt va estar a caure a fa-

vor de les igualadines, mica en 
mica es va veient la feina.

Torneig provincial a Tarrago-
na amb participació igualadi-
na
L’entrenador del Juvenil Mas-
culí Daniel Gonzalez Martinez 
ha estat designat per la Federa-
ció Catalana de Voleibol, com 
a seleccionador provincial, pel 
Torneig provincial que es cele-
brara el pròxim 2,3,4 de Gener 
a Tarragona. Així que hi ha 
una convocatòria de selecció 
oberta que es celebrarà el 23 
de desembre de 17:00 a 19:00 
al pavelló de les Comes, on ens 
felicitem que dos clubs de la 
comarca com el IVC i La Tor-
re de Claramunt, hagin aportat 
jugadors per possible selecció.

Pèrdua de butlleta
També informen que ha es-
tat anul·lat les butlleta del nº 
0281 al 0300, del nº  36881 
de la Loteria de Nadal, per 
la pèrdua d’aquest s’informa 
que tanmateix s’ha fet la cor-
responent denuncia.



El CAI es proclama campió del GP de Cros i Carla 
Bisbal s’endú el Cros de Vic en infantil
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Estel·la Marigó (CAI) fa el 
rècord d’Igualada en 500 
m. ll. de Pista Coberta 

ATLETISME / LA VEU 

Els 38 atletes del Club At-
lètic Igualada que par-
ticiparen  diumenge al 

matí en el 39è Cros Ciutat de 
Vic - Trofeu Pere Casacuberta,  
protagonitzaren una excel·lent 
actuació davant d’una conside-
rable participació d’atletes ca-
talans. Era la 6a i darrera prova 
puntuable per al G.P. Català 
de Cros de la FCA, en les ca-
teg. Cadet, Juvenil i Junior. El 
CAI Petromiralles es proclama 
guanyador del G.P. Català de 
Cros, amb 368 punts, seguit de 
l’Agr. Atl. Catalunya, amb 301 
p. i de la J.A. Sabadell, 3rs amb 
293 p. entre 48 clubs partici-
pants.  Diversos atletes del CAI 
d’aquestes categ. participaran 
al prestigiós Cros Internacio-
nal Memorial Juan Muguerza 
d’Elgòibar, el proper mes de 
gener.
Pel que fa als representants del 
CAI  Petromiralles, Sergi San-
tamaria era 2n. en  Juvenils 
masc. amb 15’28”, entrant 20è 
Gerard Farré amb 17’29”, sobre 
un recorregut de 4.500 m.

Marina Suria  era 3a en Juni-
or fem. amb 16’31”, seguida 
d’Iman Beloua, 6a amb 17’27” 
i d’Èlia Ibarra, 7a amb 17’35”,  
sobre un recorregut de 4.120 
m. conjunt amb les Promesa 
i Sènior, imposant-se a nivell 
absolut Laia Andreu (C.A. 
Granollers) amb 16’15”.
Guillem Carner era 4t en Pro-
mesa masc. amb 19’06”, 6è Pro-
mesa  Raúl López amb 20’45” i 
9è Sènior Jose D. Morales amb 
19’54”  retirant-se Albert Agut, 
en la prova absoluta masc. do-
minada per Elias Rachidi (U. 
Colomenca Atl.) amb 18’01” 
sobre 5.550 m.  
Carla Alemany era 6a en Ju-
venils fem. amb 12’08”, segui-
da de  Judit Ibarra,  12a amb 
12’37”, sobre un recorregut de 
3.100 m. 
Pel que fa a les categories de 
promoció, va sobresortir entre 
els joves del CAI Petromira-
lles/Dental Igualada la victòria 
de Carla Bisbal en categoria 
Infantil fem. amb 5’29”, entrant 
6a Andrea Gil amb 6’17”, 13a 
Júlia Oliveras amb 6’40”, i  21a 
Maroua Ayyad amb 7’10” so-

bre 1.600 m. de cursa. 
Helena Aguilera era 3a en Ben-
jamins fem. amb 3’13”, entrant 
14a Laia Cerro amb 3’48”, i 15a 
Berta Márquez amb 3’54”, so-
bre 800 m. de cursa.
En Infantils masc. Nil Cabe-
llo era 4t amb 9’26”, Hamza 
Zeroual 6è amb 9’36”, i Joel 
Giménez 18è amb 10’44”, sobre 
2.500 m. de cursa. 
En Cadets fem. Júlia Solé era 
5a amb  7’29”, Francina Massa-
gué 14a amb 7’50”, Mar Planas 
18a amb 8’06”, Judit Navarro 
22a amb 8’23”,  Marcel·la Solé  
24a amb 8’26”, Mariona Ro-
dríguez 27a amb 8’44” i Laura 
Giménez 31a amb 8’59” sobre 

2.050 m. de cursa.
Nico Valle era 5è en Alevins 
masc., amb 7’35”, entrant 15è  
Youssef Ayyad amb 8’00”, i  23è  
Max Querol amb 8’13”sobre 
1.850 m. 
Alex Guillén  era 5è  en Benja-
mins masc.  amb 3’08”, entrant 
10a Guillem Llorach amb 3’19”, 
i 24è Kilian Busquets amb 
3’49”, sobre 800 m. de cursa.
Martina Llorach era 7a en 
Alevins fem., amb 5’05”, en-
trant 23a  Ares Giménez  amb 
6’22”,sobre 1.250 m. 
Jan Bisbal era 12è en Cadets 
masc. amb 14’13” entrant 24è 
Mohamed Ayyad amb 15’11”, 
sobre 3.700 m. 

El dia de Nadal torna a Capellades la 28a edició de 
la Cursa del Gall d’Indi

ATLETISME / LA VEU 

El cap de setmana passat, 
seguiren les participaci-
ons dels atletes del CAI 

Petromiralles en els diversos 
Controls de Pista Coberta, i 
també al Trofeu Sabadell de 
Promoció. L’atleta Promesa 
Estel·la Marigó, va assolir en el 
seu debut amb el CAI una nova 
plusmarca igualadina dels 500 
m.ll. indoor, amb 1’24”09, su-
perant l’anterior de 1’26”61 de 
Berta López, del 09/02/2014 en 
la mateixa instal·lació.
Aquests són els registres asso-
lits pels atletes del CAI a Saba-
dell aquest cap de setmana:
Control absolut diumenge:
500 m.ll. fem: Estel·la Mari-
gó - 1’24”09 - Rècord Igualada 
- 1.500 m.ll. fem: 3a - Naima 
Ait Alibou - 4’46”23 -
60 m.ll. fem: 
Final: 1a Anna Asensi-7”83- 5ª 
Judit Bascompte -7”98 -
Sèries: Gemma Ortega - 8”38 -
Salt Llargada fem.: 3a - Natà-
lia Hurtado - 5,10 m. -
60 m.ll. masc.: Aitor Caldito 
(7”25), Oriol Castells (7”32) 
Oscar Abenza (7”58), Franc 
Samaniego (7”91), Antoni 
López (8”70)
Llanç. Pes masc.: 5è- Josep A. 
Camats - 11,27 m. 
C. Juvenil/Junior, dissabte:
Salt Llargada fem.: -1a Marta 
Galló - 5,40 m. - Silvia Hohn-
haussen - 4,70 m. 
400 m.ll. masc.: Franc Sama-
niego (55”45), Pol Sanz (55”60)                       
1.500 m.ll. masc.:  Axel Fran-
cia - 4’34”99 -
Salt Alçada fem.: Laia Planas 
- 1,48 m. -                                      
60 m.ll. fem.: Silvia Hohn-
haussen (8”66), Anna Escudé 
(9”26)
Control Sub-16 dissabte:
60 m.ll. fem.: Edit Guzmán - 
8”96 -
300 m.ll. fem.: Marcel·la Solé 
- 45”92 -
Llanç. Pes fem.: Edit Guzmán 
- 7,99 m. -
Trofeu Sabadell de Promoció
Salt Perxa Infantil masc.: 1r - 
Ian Queraltó  - 2,60 m. -                                       
Salt Perxa Aleví fem.: 1a Jana 
Planell (1,50 m.). -  

ATLETISME / LA VEU 

El proper dilluns 25 de 
desembre, dia de Na-
dal, es durà a terme a 

Capellades una de les proves 
clàssiques de l’atletisme ano-
ienc, amb la celebració de la 
38ª edició de la Cursa del Gall 
Dindi, 28è Memorial Jaume 
Solé Quintana.
La cursa del Gall Dindi es 
disputarà a partir de les 11 h. 
del matí, amb sortida davant 
del Museu Molí Paperer, so-
bre el circuit urbà tradicional 
de 4.600 m.  Les inscripcions, 
gratuïtes i obertes a tots els at-
letes que hi vulguin participar, 
es podran efectuar el dia de la 
cursa, a partir de les 9,45 h. al 
recinte del Poliesportiu Muni-

cipal. També enguany es po-
den fer per anticipat, a la pàg. 
web www.Aemdekp.com fins 
divendres, 22 de Desembre.              
Abans de la cursa gran, nova-
ment es durà a terme la cur-
sa prèvia oberta a les categ. 
Pre-Benjamins, Benjamins i 
Alevins, masc. i fem. (de 6 a 
11 anys), sobre 1.000 m. de 
recorregut, amb sortida a les 
10,45 h..
L’organització de la prova 
l’efectua l’Ajuntament de 
Capellades, Àrea d’Esports, 
amb la col·laboració de 
l’AEMdeKP, del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles, de la 
Diputació de Barcelona i del 
Consell Esportiu d’Anoia.

Pel que fa a les proves de na-
tació corresponents a la Tra-
vessa a la Bassa, aquest Nadal 
no es podran dur a terme, per 
manca d’aigua a la bassa cape-
lladina.
El repartiment de Premis de 
la cursa atlètica, es durà a ter-
me davant de la bassa, després 
de la cursa.  Els premis seran: 
galls dindi per al guanyador/a 
absoluts de la cursa, pollastres 
per als guanyadors/es de cada 
categoria de la cursa, cava per 
als segons/es classificats, i pi-
nya per als 3ers/eres classif., 
i regals per als primers/eres 
classificats de la cursa infantil.
Hi haurà inflables per a la 
quitxalla, de 10 a 13 h.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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



L’equip aleví de l’Hoquei Línia 
Igualada participa a la lliga nacional
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HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Èxits per a la única cate-
goria de l’Hoquei Línia 
Igualada que ha jugat 

aquest darrer cap de setmana. 
En aquesta ocasió els alevins 
del club s’han desplaçat a 650 
km, a les localitats madrile-
nyes de Las Rozas i Tres Can-
tos per a jugar a la primera seu 
d’un total de tres de la Lliga 
Nacional Alevina, sent aquest 
el debut d’un equip del club a 
la màxima lliga després d’una 
absència de quatre anys.
Dissabte al matí tingué lloc 
l’enfrontament contra l’actu-
al campió de la competició, 
l’equip de Las Rozas, per qui 
els igualadins sentíem un gran 
respecte i es va notar a pista. 
Només començat el partit en-
carem el primer gol en contra. 
Nosaltres provem de no aba-
tre‘ns però juguen a casa amb 
un equip molt ràpid i tècnic, 
a una pista de 56x28 de di-
mensions més grans que a les 
que estem acostumats habitu-
alment a les Comes. L’esgota-
ment i desconeixement de la 
pista ajuda a què a mesura que 
passa el temps vagin sumant 
fins al final del primer temps. 
Acaba en 7-0. En els cinc mi-
nuts de descans ens plante-
gem noves tàctiques per fer-hi 
front, donant fruit a la defen-
sa, ja que el final del matx con-
clou en 9-0.  Perdent el primer 
partit, traiem les parts posi-
tives de cara als següents en-
frontaments que ens queden. 
Hem conegut i pres mides a la 
pista, ens hem enfrontat al ri-
val més important de la com-
petició (queden equips més 
assequibles) i tenim temps per 
refer-nos del llarg viatge en 
autocar. 

R E S T A U R A N T

Us desitgem Bones Festes i un Feliç 2018

Carrer Sant Josep, 18-20   ·   08700 IGUALADA   ·   Tel. 938066859    ·   info@restaurantexquisit.com   ·   www.restaurantexquisit.com

A la tarda juguem contra els 
coneguts Jujol, catalans de 
Sant Joan Despí. Ells ja tenen 
experiència en lliga estatal. 
Tanmateix els tenim presa la 
mida a lliga catalana ii  l’Igua-
lada va prendre control del 
partit fins a tres minuts del 
final, controlant el puck i mar-
cant els jugadors, quan els Jujol 
Jockers aconsegueixen marcar 
el primer dels seus gols, 5-2 és 
el marcador final. Aconseguits 
els tres punts marxem a l’hotel 
a pensar i treballar el proper 
encontre de l’endemà.
Diumenge matí canviem de 
pista a la ciutat de Tres Can-
tos, per jugar el tercer i més 
emocionant partit del torneig. 
Els locals són un bon equip, 
experimentats, madur en el 
joc, i amb la claca del seu cos-
tat. De retruc no s’esperen que 
l’actual equip en línia igualadí 
ha arribat a la lluita pel podi. 
Durant el primer període els 
madrilenys s’imposaven amb 
una dinàmica de grans pas-
sades, col·locacions perfectes 
a pista i canvis ràpids de ju-
gadors. Tant fóra així que el 
puck va travessar la porteria 
catalana en tres ocasions. Tot 

d’una, l’Igualada va parar de 
cedir la pastilla després d’una 
sèrie de canvis tàctics que des-
col·locaren els tricantins, i es 
va revifar, remuntant el partit. 
Aquest fet va donar ales a la 
nostra esquadra capgirant la 
situació. Tanmateix ens veiem 
guanyadors perquè tot depèn 
del gol d’or. Qui primer marca, 
guanya el matx. A deu segons 
de la represa, l’Igualada treu 
un xut impossible que traves-
sa l’escaire dret de la porteria. 
Aquest Bonus Point dóna la 
tant desitjada victòria amb 
què pares, avis, equip tècnic i 
jugadors somniàvem darrera-
ment. 
Els propers 2 i 3 de febrer ens 
traslladarem a la ciutat de Va-
lladolid per a jugar la segona 
seu. Partint d’una meritòria 
cinquena posició d’entre els 10 
equips participants, l’Igualada 
es veu més fort i segur, amb la 
tranquil·litat de poder jugar 
un bon paper. La feina i dedi-
cació dels darrers mesos amb 
què els esportistes i l’entrena-
dor s’hi han deixat la pell pre-
diuen la continuació en el bon 
sender i auguren una òptima 
posició a la classificació final.

Noemí Moreno (CAI), 
2a al duatló de Terrassa
DUATLÓ / LA VEU 

El diumenge 17 de de-
sembre es va celebrar 
el VIII duatló de mun-

tanya de Terrassa amb total de 
271 participants que enguany 
era Campionat Nacional de 
Catalunya. La prova consistia 
en un primer tram de 5 km de 
córrer, seguit de 20 km amb 
BTT i per acabar 2 km més de 
córrer, on sobretot en el tram 
de BTT els participants van 
poder gaudir d’un circuit au-
tèntic.
Els guanyadors absoluts i per 
tant Campions de Catalunya 
foren Ismael Ventura del Club 
Triatló Granollers i Laura Gó-
mez  del Ferrer Hotels - M3T. 
Per part del CAI triatló Petro-
miralles destacar l’excel·lent 2a 
posició de la general de la No-
emí Moreno, que també acon-
seguir ser la 1a classificada de 
la categoria Vet1. Dels nois del 
club cal destacat la 10a posició 
al Campionat de Catalunya 
d’en Josep Ramon Montaner 

Solà. A més l’equip femení va 
aconseguir una gran 3a posi-
ció per equips i l’equip mascu-
lí una molt bona 7a posició.

La resta de resultats:
En noies:
2a Noemí Moreno / 20a Ra-
quel Egea / 25a Lola Brusau / 
31a Gemma Viles
I en nois:
10è Josep Ramon Montaner / 
46è David Serarols / 68è Sergi 
Pujabet /141è David Segur

Nova jornada dels equips 
de bitllaires igualadins

BITLLES CATALANES/LA VEU 

El darrer cap de setmana 
a les pistes de Les Co-
mes els equips A i B van 

jugar els partits de la 7ª jorna-
da de lliga. L’equip A va jugar 

contra l’Olius i el B ho va fer 
contra el Castellserà. L’equip A 
va perdre el primer partit de 
373 a 381 i guanyant el segon 
de 344 a 329 i l’equip B gua-
nyar el primer de 368 a 338 i el 
segon de 374 a 326.
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L’AVI paga car les 
baixes i cau derrotat 
davant el Martinenc

6 dels 9 equips Subaru van 
tenir jornada abans de la 
parada nadalenca

Les igualadines Mariona Garcia, Laura 
Mas i Aroney González, amb la Selecció 
Catalana sub-16

FUTBOL / LA VEU 

Vilafranca del Penedès 
va acollir la 1a fase 
del campionat amb 

les seleccions de: Catalunya, 
Extremadura, Castella i Lleó i 
Navarra.
La sub-16 catalana va jugar 
dissabte contra Extremadu-
ra empatant 2-2 i diumenge 
contra Navarra guanyant 4-0, 
tancant la primera fase amb 
4 punts. L’Aroney va obrir el 

marcador en els dos partits.
Mariona Garcia Dalmases 
(Igualada, 2002): actualment 
juga al Club de Futbol Manu 
Lanzarote (Terrassa) – 1a divi-
sió juvenil cadet femení.
Laura Mas Berenguer (Iguala-
da, 2004): des de la temporada 
passada juga al Futbol Club 
Barcelona – tot i ser infantil 
juga a 1a divisió juvenil cadet 
femení.

Aroney González Barco (Mas-
quefa, 2002): jugadora del 
Club Futbol Igualada – 1a di-
visió juvenil cadet femení. Ha-
bitualment juga i jugarà amb 
el 1r equip igualadí – 2a divi-
sió nacional femenina.
Les tres jugadores havien ju-
gat juntes en temporades an-
teriors a les files del CF Igua-
lada.

PÀDEL / LA VEU 

PàdelCat 3ª masculina.

Derrota per 3-0 contra 
els del +kpadel.
Marc Rabell/J.M. Pino ho van 
tenir a tocar, però van caure 
per 5-7, 6-7 amb Paco Cosa-
no/Adrián Mora, Josep Bu-
ron/Jordi Solé també van cedir 
6-2, 7-5 amb José Antonio Pa-
ton/Oscar Herrero i finalment 
Josep Ma. Méndez/Juanjo De 
Miguel van perdre el seu com-
promís amb Santiago Felpeto/
Miguel Angel Arenas.

Lliga Pàdel +45 Oxford
Sembla que els de ‘Oxford’ van 
despertant i comencen a treu-
re el cap, aquest cop victòria 
balsàmica a casa per 3-0 da-
vant Can Busqué.
Isidre Marimon/Ramón Ga-
barró van dominar 6-0, 6-4 a 
Ramon Bisbal/Jaume Fainé, 
Lluís Fernàndez/Jordi Carl 
van també sumant guanyant 
de forma clara en dos sets 
a Pere Esquerra/Josep Ma. 
Compte i finalment Àngel 
Solé/Jordi Homs van dominar 
el tercer punt guanyant per un 
doble 6-1 a Josep Buron/Joan 
Subirana.

Lliga Pàdel +45 Cambridge
Els de ‘Cambridge’ van acon-
seguir esgarrapar un punt 
important davant d’un dels 
equips mes forts de la Lliga. 
Derrota a fora 2-1 davant Les 
Cabanyes
Joan Corcelles/David Jau-
me van caure per un doble 
6-2 amb Jordi Montfort/Paco 
Duque, però Josep Anton Co-
lom/Jordi Ferrer van empatar 
guanyant el seu partit 6-4, 7-5 
amb Francesc Sánchez/Artu-
ro Zapatero, però Xavi Balp/
Jordi De Belza van cedir en el 
decisiu 1-6, 4-6 davant Santi 
Amador/Manel Escala.

PàdelCat 2a Femení 
Aquest cop si, gran victòria de 

les noies Subaru a casa 2-1 da-
vant C.T. Olesa. Poc a poc es 
va agafant el pols a la catego-
ria.
Marta Hidalgo/Carla Gas-
só van sumar el primer punt 
guanyant 6-1, 6-4 a Carmen 
Polo/Míriam Martínez, les 
dues Lauras, la Barco i la Mo-
lina van cedir 4-6, 1-6 davant 
Anna Martín/Cristina Jurado, 
però finalment en el partit de-
cisiu Rosa Sanuy/Teresa Jorba 
van guanyar 6-2, 6-4 amb la 
parella Lourdes Tapia/Sònia 
Garcia.

PàdelCat 3a Femení 
Un puntet salvat en el despla-
çament a Vilafranca davant de 
les noies del Casino. Tot i la 
derrota, en el global per 2-1, es 
un punt important a casa d’un 
dels equips capdavanters de la 
categoria.
Eva José/Trini Pacheco van 
caure 2-6, 3-6 davant Angi 
Aguilera/Claudia Ramos, Mar 
Piqué//Carme Expósito van 
fer un gran partit remuntant 
un 2-6 en contra del primer 
set però guanyant els dos se-
güents desprès de dos disputa-
díssims 6-7 davant A. Nuñez/
Eva Colet. Finalment, Marta 
Pujol/Joanna Bisbal van per-
dre en dos set davant Raquel 
Prieto/S. Martínez.

PàdelCat 4a Femení 
Un altre puntet al sac. Poc a 
poc les noies Subaru van aga-
fant experiència i també van 
sumant punts, aquest cop da-
vant l’Infinit.
Mònica Balcells/Gemma 
Basols van donar el primer 
punt guanyant 6-3, 6-2 a Pilar 
Caro/Elisabet Riera, però Ra-
quel Alonso/Gemma Fernàn-
dez van caure en dos sets da-
vant Trini Martínez/Mercedes 
Gargallo i Cristina Hernán-
dez/Marta Pujol també ho van 
fer caient 3-6, 1-6 amb Míri-
am Zaim/Maria Fontelles.

Brillant victòria del 
Waterpolo Igualada

FUTBOL / LA VEU 

Entretingut partit el ju-
gat al Guinardó on 
els nostres vetererans, 

mancats d’efectius, no van 
poder amb un Martinenc ben 
moblat tant al camp com a la 
banqueta. Primera part, on 
els locals s’avançaren en els 
primers minuts, però reaccio-
naren els blaus posant als bar-
celonins a ratlla.  En la segona 
meitat a mesura que anaven 
passant els minuts,   la manca 
de fons d’armari dels blaus es 
notarà en excés i els locals més 
frescos aprofitaren les minses 
escletxes dels igualadins. A 
les acaballes del matx, Jordi 
Canals va fer el gol dels blaus 
que si no van merèixer marcar 
més, tampoc van merèixer un 
resultat tant ampli. El pròxim 
13 de gener els blaus rebran al 
Sant Climent a Les Comes. 

FUTBOL / LA VEU 

El passat dissabte 16 de 
desembre els waterpo-
listes de la categoria ab-

soluta masculina del CNI van 
jugar contra el Club Waterpo-
lo Figueres a la piscina de les 
Comes, amb un resultat final 
de 17-9. 
Els jugadors igualadins es van 
llençar a l’aigua amb concen-
tració i una actitud positi-
va de cara al partit. Des d’un 
inici, l’equip local es va posar 
de manera ferma per davant 
del Figueres en el marcador. 
Al quart parcial, els Aigua-
lits jugaven amb els jugadors 
més novells i l’equip visitant 
va aprofitar per intentar re-
muntar el partit, però la bona 
compenetració de l’equip i 
el fet de tenir les idees clares 
van fer que els igualadins fes-
sin un bon treball en defensa 
i en atac i poguessin obtenir 
una victòria envers el Figue-
res. En aquest partit, l’entrena-
dor M.Tolosa va fer rotacions 
a la banqueta fent que tot els 
jugadors tant els novells com 
els veterans pugessin tenir 
els seus minuts dins l’aigua i 
aportant confiança en els seus 
jugadors. 
Va ser el debut del jugador C.

Galan com a waterpolista ab-
solut del CNI. 
Alineació CNI: R.Sar-
lè(porter), E.Noguera(6), 
D.Pelejà(4), P.Pèrez, R.Calaf, 
J.Soler(1), Q.Vilarrubias(2), T.
Mallofrè(1), D.Sànchez, M.Ba-
dia(1), C.Galan, A.Boix(2), 
D.Hontoria(porter) i com a 
entrenador M.Tolosa. 
Parcials: 4-1, 5-2, 6-0, 2-0
El proper partit dels abso-
luts serà dissabte 23 contra el 
Club Natació Mataró “B” a les 
18:00h. I com ja es costum en 
les dates nadalenques, es rea-
litzaran dos patit el diumenge 
24 a les 11:00h protagonitzat 
pels Cadets/Juvenils i  els 
esportistes de l’escola de 
waterpolo a piscina de Les 
Comes, que finalitzarà un 
esmorzar/dinar. 6 



El Centre Gui Igualada 
participa al Trofeu de la 
Federació Catalana

El Club Natació 
Igualada neda per la 
Marató de TV3
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TAEKWONDO / LA VEU 

El centre Gui participa 
al Trofeu Federació Ca-
talana de Taekwondo 

Absolut i Catalunya Júnior, 
que es va celebrar diumenge al 
Pavelló de la Mar Bella a Bar-
celona.
Set igualadins del Taekwondo 
Gui van participar en aquests 
Campionats, assolint dos sub-
campionats, medalla de Pla-
ta, Ester Arnau i Jose Anto-
nio Jimenez, amb medalla de 

Maite Sánchez, nova 
membre de la Federació 
Catalana de Gimnàstica

Bronze, Adrian Chivo i Jordi 
Posada, en quart lloc Adrian 
Barnes, guanyador del primer 
combat i empatat a punt d’or 
en el segon.
En el Campionat Júnior molt 
bona participació de Judith 
Fei i Ainara Cristobalena, 
demostrant bona actitud en 
combats de gran categoria.
Amb el suport tècnic dels co-
ach Abel Fernàndez, Rubén 
Pedraza i Maribel Garcia.

TAEKWONDO / LA VEU 

El passat 12 de desem-
bre, es va celebrar a 
les dependències de la 

Fed. Catalana de Gimnàstica 
a Barcelona, la renovació de la 
junta directiva per als quatre 
següents anys.
Sis són les disciplines que 
recullen els estatuts de la fe-
deració, entre els quals està 
reconeguda la Gimnàstica 
Estètica de Grup, i de la qual 
va ser proclamada Presidenta 
la igualadina Maite Sànchez i 
Benítez.
La Maite porta com a entre-
nadora de gimnàstica rítmica 
pràcticament tota una vida, 27 
anys exactament. 
Actualment milita a l’Iguala-
da Club Gimnàstic Aula com 
a entrenadora, companya i 
mare.
Al 1996, la Maite aposta i es 
forma com a entrenadora 
d’una nova disciplina gimnàs-
tica, més tard també ho fa com 

a jutgessa.
Després d’una llarga trajectò-
ria en el món de la gimnàsti-
ca, la Federació es fixa en ella 
com la persona per a conduir 
la gimnàstica estètica de grup 
a Catalunya. 
Pel què des del 12 de de-
sembre la igualadina, és nou 
membre de la Junta Directi-
va de la Federació Catalana, 
Presidenta de la secció de 
Gimnàstica Estètica de Grup, 
Presidenta del comitè tècnic i 
Delegada Catalana a la Fede-
ració Espanyola.

NATACIÓ / LA VEU 

Aquest diumenge  amb 
motiu de la Marató de 
TV3 contra les malal-

ties infeccioses, l’Ajuntament 
d’Igualada va organitzar a la 
piscina de Les Comes  “NE-
DEM PER LA MARATÓ. 
T’APUNTES AL REPTE?”
Des de les 10 del matí neda-
dors/es del CNI, de totes les 
categories  es van citar a la pis-
cina per participar en l’esdeve-
niment. Els més grans van ne-
dar 20x100m. i els més petits 
10x100m.
Ha estat una jornada on els 
nostres esportistes han gaudit 
del seu esport favorit a més 
de col·laborar i aportar el seu 
granet de solidaritat contra 
aquestes malalties.
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CINEMA / LA VEU 

Coincidint amb l’estre·
na del nou episodi 
de la saga Star Wars, 

que porta per títol The last 
Jedi, l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Ateneu Igualadí van fer ba·
lanç del primer any de funci·
onament de l’Ateneu Cinema. 
Tant l’alcalde, Marc Castells, 
com la presidenta de l’entitat, 
Mireia Claret, van coincidir a 
qualificar aquest primer any 
de funcionament de la instal·
lació de molt satisfactori.
Al llarg d’aquests dotze mesos, 
s’hi han efectuat un miler de 
projeccions i hi han assistit en 
total 27.000 espectadors, amb 
una major afluència de públic 
als mesos de gener, febrer, 
març i desembre de 2017. La 
millor setmana d’aquest pri·
mer any de funcionament va 
ser precisament la setmana 
passada, coincidint amb el 
pont de la Puríssima, en què 
es van projectar films com 
Coco o Assassinat a l’Orient 
Express i s’hi van aplegar més 
de 900 espectadors.
En aquest temps s’hi han 
pogut veure 175 pel·lícules 
comercials, però en la pro·
gramació hi ha tingut cabuda 
també una gran varietat de 
propostes, amb la voluntat 

d’arribar als màxims públics 
possibles. Així doncs, al cine·
ma d’estrena cal sumar·hi 77 
sessions infantils i familiars, 
18 projeccions del Cineclub 
Ateneu i del Cicle Gaudí, 5 
pel·lícules de cinema clàssic 
en VOSE programades els 
dilluns i 4 projeccions del 
Cinema TOTAL, també en 
VOSE, que se celebra els diu·
menges. En el marc del darrer 
ZOOM Festival, a més, l’Ate·
neu Cinema va ser escenari 
de 8 projeccions. Pel que fa 
a la programació en directe 
d’espectacles d’òpera i dansa 
des del Royal Opera House de 
Londres, se n’han emès 11 i la 
mitjana d’ocupació de la sala 
ha estat de més del 75%, amb 
l’assistència en conjunt de 
més de mil espectadors.
Una de les apostes de l’Ateneu 
Cinema des de la seva posada 
en marxa va ser comptar amb 
un web atractiu que facilités 
tant la consulta de la carte·
llera com la compra d’entra·
des on·line. En aquest sentit, 
els responsables del cinema 
es mostren també molt satis·
fets de la seva utilització per 
part dels espectadors consta·
tant, entre altres aspectes, que 
pràcticament un 75% dels vi·
sitants hi accedeix des de dis·
positius mòbils. Pel que fa a 

la tipologia d’aquests usuaris, 
un 60% són dones i, pel que fa 
a la seva procedència, un 25% 
són d’Igualada, un 36% d’al·
tres punts de la província de 
Barcelona i un 39% de la resta 
de Catalunya i altres indrets.

Una iniciativa de l’Ajunta-
ment i l’Ateneu Igualadí
L’Ateneu Cinema d’Igualada, 
ubicat a la planta superior 
d’aquest emblemàtic edifici, 
es va posar en funcionament 
ara fa justament un any. A 
l’acte inaugural, que va coin·

L’Ateneu Cinema d’Igualada celebra el seu primer 
aniversari havent acollit 27.000 espectadors

cidir amb el cap de setmana 
de l’estrena de Rogue One: A 
Star Wars Story, hi va assistir 
l’aleshores president de la Ge·
neralitat, Carles Puigdemont.
L’Ateneu Cinema va ser el re·
sultat d’una aposta conjunta 
del govern municipal i l’en·
titat per a retornar els films 
d’estrena a la capital de l’Ano·
ia, que els havia perdut des 
del tancament dels cinemes 
Kursal uns anys abans. Dispo·
sa de 129 localitats, butaques 
disposades en una graderia 
ascendent i sistemes d’àudio 

i vídeo digitals de nova ge·
neració. Ofereix també plena 
accessibilitat i dues locali·
tats reservades per a perso·
nes amb mobilitat reduïda, 
a més d’un sistema de bucle 
d’inducció magnètica mit·
jançant el qual els usuaris de 
pròtesis auditives veuen mi·
llorada la seva experiència 
durant la projecció.
Es pot consultar la programa·
ció i adquirir les localitats al 
web www.ateneucinema.cat, a 
banda de a la taquilla del ma·
teix vestíbul de l’Ateneu.

MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte 23 
de desembre, a les 
21:30h, la Basílica de 

Santa Maria d’Igualada acolli·
rà el clàssic Concert de Nadal, 
amb els Cor de Noies Exaudio, 
el Cor d’Homes i l’Orquestra 
Terres de Marca, sota la direc·
ció de Daniel Mestre.
El repertori complementarà el 
cicle de l’Oratori de Nadal de 
Johann Sebastian Bach que ja 
es va iniciar l’any passat amb 
les cantates número I, II i IV, 
i enguany s’interpretaran les 
cantates V i VI, dedicades 
respectivament al diumenge 
després de cap d’any, dia de la 
circumcisió de Crist, i al dia 
de Reis, festa de l’Epifania.
L’Oratori de Nadal de Bach, 
Weihnachtsoratorium BWV 
248, és un dels cicles nadalencs 

més rellevants de la història 
de la música occidental. Es 
va entrenar a Leipzig entre el 
Nadal del 1734 i la festivitat de 
Reis de 1735 i no pretenia ser 

un oratori sinó un conjunt de 
sis cantates per a celebrar les 
festes.
En la interpretació participa·
ran també els mateixos solis·

La Basílica de Santa Maria acull una nova edició 
del Concert de Nadal d’Igualada

tes que van iniciar el cicle de 
cantates l’any passat, Ulrike 
Haller com a soprano, Oriol 
Rosés com a contratenor a la 
veu de contralt, Carles Prat 

com a tenor i Néstor Pindado, 
baix. El concert es clourà amb 
la participació de tot el públic 
a través de la glossa partici·
pativa d’El Noi de la Mare de 
Concepció Ramió, que va ser 
estrenada l’any 2012 a l’Esglé·
sia dels Pares Caputxins dins 
el cicle del primer Festival 
Ànima de Música Sacra, tam·
bé amb l’Orquestra Terres de 
Marca, però aquella vegada 
amb la Coral Xalest i sota la 
direcció de Josep Miquel Min·
dán.
Aquest Concert de Nadal se 
celebra a la capital de l’Anoia 
des de l’any 2013. Està orga·
nitzat i patrocinat pel departa·
ment de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada, pro·
duït per l’entitat Contrapunt i 
compta amb la col·laboració 
de la Parròquia de Santa Ma·
ria d’Igualada.
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
arriba a les festes de 
Nadal amb humor i de 

la mà d’un autèntic especia-
lista en la matèria del nostre 
país, Enric Ases. Trajectes 
llargues per a embarcacions 
petites és el primer especta-
cle en solitari d’Enric Ases 
on proposa un mosaic de 
petites històries en clau tra-
gicòmica sobre l’èpica del 
ridícul. Trajectes llargs per 
a embarcacions petites són 
set relats divertidíssims, a 
mig camí entre la poesia i 
l’humor negre, que retraten 
un mostrari de situacions 
absurdes i/o patètiques ex-
tretes directament de la vida 
quotidiana, i on tots, en un 
moment o altre, ens hi po-
dem veure reflectits.
Enric Ases és un reconegut 
actor, director i autor teatral 
amb una llarga trajectòria, 

havent treballat amb com-
panyies tan diverses com La 
Fura dels Baus, Tricicle,Tea-
tre de Guerrilla, Zotal Tea-
tre, Los Los i Los Dos Los, 
amb els quals ha rebut di-
versos premis com el Premi 
de la Crítica de Barcelona i 
diversos premis FAD.

Cicle Les Golfes
El Cicle Les Golfes al Teatre 
de l’Aurora, reuneix un con-
junt de propostes artístiques 
que la comissió de progra-
mació de la sala igualadina 
considera petites joies i que 
es poden veure a la Sala Les 
Golfes on la proximitat amb 
el públic i la complicitat 
amb els intèrprets es multi-
plica encara més.

Horari i venda d’entrades
La representació de Trajectes 
llargs per a embarcacions pe-
tites, tindrà lloc divendres 22 
a les 21 h.  Després de la fun-

Set històries curtes sobre l’èpica del ridícul 
amb Enric Ases, al Teatre de l’Aurora  

ció, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb l’actor Enric Ases. Les 
entrades  tenen un preu de 12 
€ i 10 € (amb els descomptes 

habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a : www.teatreaurora.cat.  

MÚSICA / LA VEU 

Aquest divendres, 22 
de desembre a les 20h, 
tindrà lloc la tradici-

onal Cantada de Nadales a la 
Plaça de l’Ajuntament d’Igua-
lada, amb la participació de la 
Coral Cors Units de l’Associa-
ció de Gent Gran d’Igualada, 
els Cors de Cambra de l’EC-
MMI, la Capella de Música de 
la Tossa, el Cor de Noies Exau-
dio, la Coral Gatzara, l’Agrupa-

ció Coral La Llàntia, la Coral 
Merlet, la Coral Mig To, la 
Coral Mixta, la coral del Cen-
tre Educatiu Montclar-Mes-
tral, la Coral de Santa Maria, 
la Rondalla Nova Unió, l’Sc-
hola Cantorum, la Coral Terra 
Nostra, la Coral Els Verdums, 
la Coral Xalest i el Cor Gospel 
de Xauxa. La direcció anirà a 
càrrec d’Ona Alonso, Claudi-
na Canals i Carla Rodríguez 
de la Coral Els Verdums, amb 
l’acompanyament de piano de 

Biel Jorba. En aquesta activitat 
hi col·labora anualment el Gre-
mi de Flequers de l’Anoia i vo-
luntaris del teixit associatiu de 
la ciutat que, en acabar, oferei-
xen a públic i cantaires un tast 
de coca per celebrar el Nadal. 
Tots aquells que hi assisteixin 
poden contribuir també a la 
Marató de Recollida de Jo-
guines de Creu Roja i portar 
una joguina nova, no bèl·lica i 
no sexista al vestíbul de l’Ajun-
tament d’Igualada.

Disset corals d’Igualada participen avui 
en la tradicional Cantada de Nadales

MÚSICA / LA VEU 

El músic manresà Raül Benéi-
tez ha composat una cançó El 
cel d’aquesta porta a través de 
la qual evoca la vivència del 
Nadal com un espai de pro-
ximitat emocional i afectiva, 
així com de  reafirmació dels 
vincles, en clau lluminosa,  i 
“atenta” als temps actuals. 
La cançó ha estat gravada a 
l’Estudi de gravació de l’Erol 
de la Franquesa,  a càrrec de 
Bernat Torras. 
En aquest ric “collage” de 
veus i tímbriques, han parti-
cipat els següents artistes de 
Galàxia Management: Joan 
Blau, Meïa, Roger Margarit, 
Constan, Marina Freixas, 
duet Filferro (Gerard Serra-
troy i David Repullès) i el po-
eta Marc Freixas.

Els anoiencs Marc 
Freixas i Marina 
Freixas participen 
en la Nadala de 
Raül Benéitez

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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MÓN CASTELLER / LA VEU 

El món casteller ha reco-
negut l’excel·lent tem-
porada 2017 dels Moi-

xiganguers d’Igualada, que 
aquest dimarts han rebut el 
premi ‘Ara Castells’ a la colla 
més segura. Una gala organit-
zada pel diari Ara i celebrada 
a l’antiga fàbrica Damm de 
Barcelona ha condecorat els 
igualadins, després d’un 2017 
en què no han lamentat ni 
una sola caiguda, l’única de les 
colles de 8 pisos o superiors 
sense cap intent, i en la qual 
s’han estrenat amb el 5 de 8 i 
han descarregat més castells 
de 8 que mai. Un jurat format 
per diversos periodistes caste-
llers ha valorat l’any impecable 
dels Moixiganguers. El cap de 
colla, Jordi Moreno, s’ha mos-
trat molt orgullós pel premi 
al moment de recollir-lo, i ha 
destacat que l’èxit de la colla 
coincideix amb l’objectiu cas-
teller de descarregar les mi-
llors estructures amb les mà-
ximes garanties.
Durant la gala també s’ha lliu-
rat el premi a la millor colla 
pel que fa als resultats, l’han 
rebut els Castellers de Vila-
franca i l’han dedicat als qua-
tre presos polítics que encara 
estan privats de llibertat, a la 
que més creix, els Tirallon-
gues de Manresa, a la més 

popular, els Marrecs de Salt, 
escollits a través de twitter, i a 
la més innovadora, els Caste-
llers de Berga, que han impul-
sat un programa de televisió 
creat per la canalla de la colla. 
També s’ha premiat la millor 
fotografia del curs, una imat-
ge de la força que es fa en una 
pinya captada per Lins Griñó. 
Els Moixiganguers també han 
participat en una taula rodona 
amb membres d’altres colles 
per reflexionar sobre la situa-
ció actual del món casteller.
Amb els bons registres de la 
temporada passada, els Moi-
xiganguers encararan el 2018 
amb l’objectiu d’ampliar els 
seus registres i mantenir la sol-
vència de castells descarregats. 
La colla començarà els assajos 

Els Moixiganguers reben el premi ‘Ara 
Castells’ a la colla més segura

generals el divendres, 16 de 
febrer, i els de dimecres de ca-
nalla i millora a partir del 28 
de febrer. L’excel·lent nivell de-
mostrat en les actuacions més 
importants del 2017 farà que 
al llarg de la propera tempora-
da els igualadins repeteixin en 
totes aquestes diades i seran a 
localitats emblemàtiques del 
món casteller com Valls, Vila-
franca, Reus o Barcelona.

Els Moixiganguers abando-
nen la FESTHI
En una assemblea dissabte 
passat, els Moixiganguers van 
decidir abandonar la FESTHI, 
de la qual en formaven part 
des del 2010, per preservar la 
independència dels Moixigan-
guers en afers de la ciutat.

TEATRE / LA VEU 

Aquest dissabte dia 
23 de desembre a les 
17h, torna la progra-

mació de Tous en Família 
amb l’espectacle Gulliver al 
País de Líl·liput del Centre de 
Titelles de Lleida a la Casa del 
Teatre Nu. Un espectacle de 
titelles basat en la famosa no-
vel·la de Jonathan Swift “Els 
viatges de Gulliver” adaptat 
per Joan Andreu Vallvé i que
ens explica la història del pe-
tit Gulliver que somia amb 
ser mariner i arribar a ser 
capità. Una forta tempesta el 
porta a naufragar a l’illa de 
Líl·liput, on els seus habitants 
són tant petits que ell és vist 
com un gegant.

Gulliver però, es guanya 
l’amistat i la confiança del 
lil·liputencs fins convertir-se 
en l’heroi del poble foragitant 
les disputes i guerres amb el 
poble enemic. Un espectacle 
recomanat per nens i nenes 
de 3 a 8 anys.
Podeu veure Guillver al país 
de Líl·liput a La Casa del Te-
atre Nu el dissabte 23 de de-
sembre a les 17h. El preu de 
l’entrada és de 6€. Entrada 
reduïda (5€) pels Amics de 
la Casa del Teatre Nu i gent-
GRANdeTous.
Podeu reservar les vostres en-
trades enviant un mail a tea-
trenu@teatrenu.com o bé tru-
cant al 677 519 625 (María). 
Acte organitzat per l’Ajunta-
ment de Sant Martí de Tous.

Aquest dissabte “Tous en 
família” presenta Gulliver 
al país de Líl·liput

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
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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

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

Els Pastorets d’Igualada: la màgia del Nadal

TEATRE / LA VEU 

Els Pastorets d’Igualada, 
de la mà del Grup de 
Teatre Esbart Igualadí, 

posen en escena aquest es-
pectacle de Folch i Torres a la 
ciutat d’Igualada.
Més de 100 persones fan 
possible la posada en escena 
d’aquesta tradició nadalenca 
tant nostra. Un espectacle ple 
de color, música i efectes, que 
enamora a petits i a grans.
La particularitat dels Pasto-
rets d’Igualada fa que esde-
vinguin diferents en alguns 
aspectes, com per exemple 
el sentiment d’identitat. En 
l’espectacle, s’hi incorporen 
decorats que simulen dife-
rents espais de la comarca, 
com per exemple Montserrat, 
i és una pràctica que aquests 

darrers anys s’està volent po-
tenciar des de l’organització, 
per reivindicar el sentiment 
anoienc.
Enguany Els Pastorets d’Igua-
lada, en la línia d’anar reno-
vant-se i adaptant-se que 
estan duent a terme aquests 
darrers anys, estrenen un nou 
decorat del Bosc Tenebrós 
que es basa en el disseny de 
Jordi Solà.
Des de la celebració del 50è 
aniversari al programa de mà, 
al trípic, s’hi ha incorporat 
una auca que tots els nens i 
nenes poden pintar. Enguany 
el tríptic té unes mides més 
grans i l’auca té una mica de 
color per fer-la més atractiva. 
Aquest any els versets són de 
l’Adoració Dalmases, els di-
buixos de Josep M. Rosich i el 
disseny de Jordi Solà.

Una altra de les eines dels 
Pastorets és la seva app, que 
es pot descarregar a la pàgina 
www.elspastorets.com i amb 
la qual es poden reservar i 
comprar entrades, fer fotos i 
jugar a jocs molt divertits.

Sessions
- 23 de desembre a 2/4 de 6 
de la tarda
- 24 de desembre a 3/4 de 12 
del migdia (sessió reduïda)
- 26 de desembre ales 6 de la 
tarda.
- 7 de gener a 3/4 de 12 del 
migdia (sessió reduïda)
- 14 de gener a 3/4 de 12 del 
migdia (sessió reduïda).
La sessió de diumenge dia 
245 comptarà amb el cameo 
de la fins ara diputada al Par-
lament, la igualadina Maria 
Senserrich.

Els Pastorets d’Igualada és un espectacle ple de llum, color i música que enamora a grans i petits

Els igualadins podem gaudir 
aquests dies d’uns dels Pas-
torets més emblemàtics de 

Catalunya, amb una llarga 
història i tradició, que fan les 
delícies de grans i petits.
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CARMEl·LA PLANELL 

Una estimable i sentida 
xerrada amb el Pere 
Torrell i Jordana -un 

dels meus primers alumnes- 
em convida una vegada més 
a perseguir i fer-me propers 
tots aquells racons d’una lli-
breria, per a mi, més que fa-
miliar i memorable; sobretot 
en uns instants en què tot 
em transporta a recordar  
una llarga i afectuosa relació 
amb la seva mare, una molt 
propera Montserrat Jordana. 
El Pere, amb una indefugi-
ble melangia, però valerós, 
m’acompanya per un minu-
ciós recorregut a través de 
la història de Cal Jordana i, 
per extensió, de la seva famí-
lia; una llibreria que veurà 
apesaradament tancada la 
seva porta a finals d’aquest 
2017, després de cent cator-
ze anys de servei a la ciutat. 
Amb tot, ell apunta que, 
si bé la clausura d’aquest 
testimonial espai obeeix a 
una voluntat (per part de la 
propietat de l’edifici) de no 
prorrogar més un contracte 
d’arrendament que finalitza-
va a principis del 2015, no és 
menys cert que Cal Jordana 
no fóra Cal Jordana en un 
altre emplaçament; àdhuc, 
des d’una mirada realista, els 
temps tampoc no són massa 
generosos amb el mercat lli-
breter.
Cal Jordana, l’establiment de 
premsa i llibreria més veterà 
d’Igualada, va obrir la pri-
mera porta en uns baixos 
del número 7, del carrer de 
l’Argent, al 1903. L’esperit 
emprenedor i la necessitat 

d’ampliació de l’espai van 
propiciar una nova instal·la-
ció al carrer d’Òdena, xamfrà 
amb el carrer del Clos, en un 
context d’expansió i creixe-
ment demogràfic de la ciutat, 
alhora que no tardaria a con-
vertir-se en una veritable tes-
tificació de les significades 
transformacions igualadines 
del segle XX. L’afamada po-
pularitat d’aquesta llibreria, 
al costat de la notorietat del 
cognom Jordana -en els àm-
bits de la medicina, la políti-
ca, la música i la cultura de 
part d’alguns components de 
la família- ha estat un fet evi-
denciable al qual, òbviament, 

no li han calgut gaires més 
atribucions.
Aquesta nissaga llibretera 
va començar amb en Miquel 
Jordana i Puig (1875 – 1940), 
músic i compositor altament 
compromès amb la política i 
amb càrrecs en entitats mu-
sicals, casat amb la poblata-
na Pepeta Xaubet i Romeu 
(1892 – 1970), esdevinguda 
més tard una destacada po-
etessa; tots dos van ser els 
progenitors de la segona ge-
neració de Cal Jordana: la 
Maria, el Miquel, el Francesc, 
el Josep, la Cecília i la Mont-

serrat, dels quals només van 
continuar el negoci famili-
ar la Maria i la Montserrat; 
mentre que els tres germans 
i la Cecília van ser persones 
de suma responsabilitat en la 
política municipal i comar-
cal, d’esquerres, fins l’esclat 
de la Guerra Civil.
Regentada per la Maria -la 
filla soltera que més va aten-
dre l’ancianitat de la seva 
mare, la Pepeta- i per la 
Montserrat, la llibreria ben 
aviat va consolidar-se com 
a una autèntica catedral dels 
llibres i, puntualment, de 
venda i distribució de dia-
ris, revistes i còmics; raó per 
la qual va arribar a acollir a 
l’anomenada “Penya de la Es-
tufa”: un grup de bons amics 
i devoradors de llibres (el 
Rius i el Jepus, entre altres) 

que es reunien deixant anar 
llargues dissertacions lite-
ràries al voltant de l’estufa. 
Si bé, tal i com era habitual 
–abans- de viure a tocar del 
negoci, la família vivia a l’en-
tresol i ocupava la part inte-
rior de la botiga com a cuina, 
i el que es coneix com a re-
botiga també servia de men-
jador. Més endavant, als anys 
seixanta, en augmentar la fa-
mília Torrell – Jordana amb 
tres fills: el Josep, el Pere i el 
Joan, ja es va haver de llogar 
el pis de sobre la botiga, amb 
entrada pel portal del carrer 
d’Òdena.
Després de la mort, al 1998, 
de la Maria, del Joan, al 2002 
i de la Montserrat, al 2003, els 
tres amb edats prou avança-
des; personalment, cada cop 
que he tornat en aquest san-

Cal Jordana, l’adéu a un vetust santuari de la premsa 
i del saber dels llibres   

La nissaga llibretera 
va començar amb en 

Miquel Jordana i Puig, 
músic i compositor 

altament compromès 
amb la política i amb 

càrrecs en entitats 
musicals

tuari de cultura m’han vingut 
a la memòria les sempre àvi-
des salutacions, des del dar-
rera del taulell, de la Maria i 
la Montserrat, i el complaent 
somriure del Joan (el marit 
de la Montserrat). Tanma-
teix, no se’m fa gens distant 
la remembrança de tantes pi-
les de llibres ben amuntegats, 
a més de grans volums sobre 
estanteries, que sembla-
ven donar-te la benvinguda 
abans que els seus amos. Una 
mena de desgavell a la vista, 
de llibres de totes les mesu-
res, embotits un sobre l’altre; 
un univers bibliogràfic de-
sordenat que la Montserrat 
controlava a la perfecció, des 
de la ubicació de cada títol 
fins a una mínima referència 
de cada autor/a. Converses 
plenes de contingut humà i 

Esquerra, Maria, la mare Pepeta Xaubet i la Montserrat, a la dreta, anys 50. 

Interiors de la botiga. / CARMEL.LA PLANELL
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literari, amb la Montserrat, 
van contribuir a enriquir so-
vintejades estones de molts 
dissabtes; només interrom-
pudes per demandes d’altres 
clients. 
Emperò, mai no oblidaré en-
tre mitjan dels 60 i dels 70 
quan, a l’interior de la rebo-
tiga amb gran entusiasme es 
muntava un enorme taulell 
ple de motius de regals na-
dalencs. Això és, una bona 
colla d’amigues de la Mont-
serrat i la Maria s’organitza-
ven per a fer servir aquest 
annex com a taller i bufet 
de guarnicions de fabricació 
artesanal; una magnífica ex-
hibició de: garlandes, boles i 
estrelles per l’arbre, branques 
de grèvol, pinyes, corones 
de fulla seca, trèvol de flors 
vermelles, fanals, llaços de 
tela, campanetes, espelmes i 
espelmetes i els tradicionals 
pessebre. Un cop passat el 

Nadal, venien els preparatius 
per a la propera celebració, 
el Carnestoltes; aleshores, 
s’acostumava a parar aquella 
enorme taula amb teles i un 
munt d’elements decoratius, 

a més dels barrets, les màsca-
res i les disfresses; tot confec-
cionat manualment. Al mar-
ge d’aquestes cites, aquesta 
rebotiga era l’espai annexat 
per a mostrar l’extensa pa-

rada de llibres de cridanera 
visibilitat, susceptibles de ser 
fullejats entretingudament 
per si de cas comprar-los. 
En un racó, aquella immensa 
taula també servia per a em-
bolicar llibres, desempaque-
tar i ordenar les comandes de 
tants fascicles de col·leccio-
nables de l’època. Al capdavall, 
era realment sorprenent ado-
nar-te de les hores que aquesta 
família dedicava al negoci: es 

podria dir que pràcticament 
es feia vida a la botiga.
Definitivament, cada cop 
que tanca un establiment, 
sembla escombrar una part 
de la teva història i intuei-
xo, per descomptat, de la 
vida de moltíssima gent. Als 
nostres dies, i des de princi-
pis d’aquest segle, el Pere i el 
Joan -perquè el germà gran, 
el Josep, viu a Barcelona- 
han estat els continuadors 
de l’ofici de llibreters, d’ençà 
que els seus antecessors van 
deixar d’estar al peu del canó, 
poc abans de morir. Ells es-
tan a un pas d’inaugurar un 
nou capítol de les seves vides 
i, a una distància prudent del 
què ha estat el seu reducte, 
altrament tot una fortifica-
ció: Cal Jordana, que ben 
aviat serà història.

Cada cop que tanca 
un establiment, 

sembla escombrar 
una part de la teva 

història i intueixo, per 
descomptat, de la vida 

de moltíssima gent

LLIBRES / LA VEU 

El Cub de lectura de 
català de la Biblioteca 
Central d’Igualada ha 

celebrat la darrera trobada de 
l’any amb una sessió especial 
dedicada a l’obra de Prudenci 
Bertrana amb motiu de l’Any 
Aurora i Prudenci Bertrana, 
que se celebra aquest 2017. 
Gràcies a la col·laboració de 
la Xarxa Espais Escrits es va 
comptar amb la presència 
de l’escriptor, poeta i profes-
sor Jordi Llavina, que va ser 
l’encarregat de dinamitzar la 
trobada i de parlar de la vida 

i obra de Prudenci Bertrana, 
un dels autors referents del 
modernisme català.
El Club de lectura s’havia lle-
git L’hereu, en l’edició que re-
centment ha publicat Elage-
minada. Es tracta del primer 
volum de la trilogia autobio-
gràfica que l’escriptor i perio-
dista va publicar l’any 1931 i 
a les seves pàgines s’hi troben 
els elements característics de 
la seva obra: un naturalis-
me apassionat, la predilecció 
per la descripció i una prosa 
i llengua exquisides: «Ber-
trana sabia molt bé l’ofici, tot 
i que no va ser un escriptor 

de ‘primera fila’ com altres 
autors modernistes més con-
sagrats», va explicar Jordi 
Llavina.  A més de parlar de 
L’hereu també es va reflexio-
nar sobre l’obra més conegu-
da de Bertrana, Josafat, així 
com del recull de relats Proses 
bàrbares.
Les trobades del club prosse-
guiran el dia 7 de febrer amb 
la novel·la Mare i filla, de 
Jenn Diaz, i la resta de lectu-
res programades fins al juny 
són L’any de la plaga, de Marc 
Pastor; Olives picants, d’Anna 
Monreal; i La vida que aprenc, 
de Carles Capdevila.

El Club de lectura de català de la 
Biblioteca celebra una sessió especial 
per l’Any Bertrana

Pere Torrell. / CARMEL.LA PLANELL
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Era estiu, feia calor, asseguts al balcó da-
vant d’una petita taula, jugant al joc de 
l’endevinador, joc de preguntes i respos-
tes, de premis, caselles trampa, de res-
postes que valen per guanyar la partida 
quan sembla que en siguis el perdedor, 
l’emoció està assegurada fins la darrera 
pregunta.
Quatre n’eren els jugadors: en Quim , 
l’amfitrió; la Blanca la seva germana; 
l’Eloy, la parella d’aquesta i el darrer, en 
Lluís, amic de l’amfitrió i protagonista 
nostre.
Tots bons amics entre ells però diferents 
l’un de l’altre, i aquella partida va canviar 
la vida d’un d’ells, la d’en Lluís.
Sols feia dos mesos que vivia a la Conca 
d’Òdena. El motiu: la feina, l’empresa de 
seguretat en la qual treballava va obrir 
una delegació a la comarca de l’Anoia i la 
multinacional que l’havia contractat volia 
urgentment els seus serveis; per això, la 
seu central, situada a la comarca del Gi-
ronès, va enviar provisionalment un tre-
ballador d’allà (en Lluís) per poder fer el 
torn amb el company  igualadí, en Quim; 
d’aquesta manera, la companyia tenia 
cobert el servei sol·licitat.
Però tornem al joc; l’inici de la nostra his-
tòria:
El nostre protagonista és el típic jugador 
que arrasa al contrincant i presumeix, la 
derrota no és amiga seva, per això, per 
ell, allò no era un joc “per passar l’esto-
na”, era quelcom més.
Aquest era l’ordre del joc fins aquell mo-
ment: la Blanca guanyava en Lluís per 
nou punts de diferència, seguit per l’Eloy 
en tercera posició i pel Quim en darrera.

El sol es reflectia sobre les tisores de la 
plaça de Cal Font; la calor no espantava els 
més petits, els uns jugaven a fet a amagar, 
els altres corrien darrere la pilota sota  la 
mirada dels seus adults que gaudien d’un 
bon gelat a les terrasses; era una bonica i 
plàcida tarda de Juliol…
En Quim observava, des del balcó, de tant 
en tant, intentant divisar el seu fill, en Pol, 
i la seva dona, la Júlia, però com que no 
ho aconseguia, va pensar “ja vindran” i es 
concentrava en el joc.
La carta blanca tenia molt de poder, i 
molts punts per qui aconseguia la respos-
ta correcta. Aquesta carta funcionava de 
la següent manera: qui la treia havia de 
pensar una pregunta, però abans havia 
d’escriure’n la resposta en un paper i dei-
xar-lo doblegat enmig del tauler a la vista 
de tots els jugadors. Els altres també havi-
en d’escriure la seva resposta en un paper, 
per no donar cap pista al contrincant, i qui 
endevinava la resposta, obtenia deu punts 
de cop, podia ser que fossis a la cua i pam! 
La resposta correcta i ja la tens, la partida 
és teva!
Era el torn de la Blanca; li va sortir la “carta 
blanca”; tots van fer broma, “mira la carta 
blanca per a la Blanca” i seguien fent bro-
ma, - Vinga, una pregunta facileta, eh?!-
Mentre escrivia la resposta, un bell som-
riure sobre el seu rostre deixà anar una 
energia inexplicable que inundà tot l’es-
pai. Una sensació de benestar arribà a 
tots el presents, però en Lluís sols tenia en 
ment una única cosa: “guanyar”.
En aquell moment, el soroll de la porta 
d’entrada va fer un petit parèntesi dins del 
joc; en Pol es llançà content sobre el seu 

pare, que el va rebre amb un petonàs se-
guit de carícies. Uns segons després la Ju-
lia va cridar al nen per donar-li el berenar 
i va aprofitar per convidar-los a tots a un 
refresc, cosa molt ben rebuda per tothom 
i, mentre ho preparava tot, van seguir amb 
el joc. Aleshores, després d’aquest breu 
parèntesi, la Blanca va dir: som-hi! I va 
deixar anar la següent pregunta:
Quina és la nit més màgica de l’any? 
Acte seguit tothom es posà a escriure la 
seva resposta sobre el paper, i, segons l’or-
dre de tirada, l’anaven llegint davant de 
tots els jugadors.
En Lluís començà: 
La nit de Sant Joan és nit d’alegria... Foc 
i fum, follets trapelles, coques, desitjos i 
cava tot saltant el foc per davant i per dar-
rere; l’arribada del solstici d’estiu…
Seguit de l’Eloy:
La nit de Carnaval, la rua dels poca-soltes, 
rostres amagats dins disfresses atrevides, 
boniques comparses, imaginació a dojo 
vers una disbauxa total!!...
I, després, en Quim:
La nit de cap d’any, campanades a la plaça, 
raïm , cotilló, i cava, i brindar pels millors 
desitjos per un nou any per tothom...
Tots miraven la Blanca, esperant la respos-
ta i, per descomptat, els deu punts! Qui 
serà l’afortunat/da?
-Mama, què fa el papa? –preguntà en Pol
-Està jugant a l’endevinador...—contestà 
la Júlia.
-Què han d’endevinar? –replicà el menut.
Quan va sentir la veu del Pol, la Blanca tor-
nà a repetir la pregunta, i féu un petó a 
l’aire dirigit al seu nebot que, intrigat, tam-
bé l’observava....

-Quina és la nit més màgica de l’any?  
Acte seguit es sentí la veu del petit Pol:
-El dia que venen els patges, oi, papa? 
Aquella resposta va fer que en aquell 
precís moment el temps es parés per uns 
segons, llavors tots van recordar la seva 
infància, Nadal, Cap d’Any, però SOBRE-
TOT,  els Reis...
En Lluís observava la mà de la Blanca, que 
amb un “dit i fet” va agafar el paper de la 
resposta del joc i se’l guardà a la butxaca 
dels texans, la resta, amb un somriure de 
complicitat  tot  dissimulant, no van dir 
res, ells haguessin fet el mateix.
Tot seguit en Pol reia com mai mentre la 
seva tieta el feia “volar” tot dient:
En Pol a guanyat el joc! Visca els tres Reis 
d’Orient i els seus patges que porten re-
gals per la gent! Oi que sí “baldufeta de 
casa nostra”?
La cara d’en Pol era la viva imatge de la 
felicitat, era evident que aquella era i és 
la resposta més clara, més ferma i més 
verídica de totes. 
En Lluís no compartia aquells moments 
de felicitat, per ell, el joc no havia acabat, 
ell volia saber la resposta escrita per la 
Blanca que potser li hauria donat la vic-
tòria, ell sols volia guanyar, guanyar i gua-
nyar.
Però per què era tan important per a 
ell això? Però que no se n’adonava que 
ningú havia perdut? Que tots havien gua-
nyat!
Sí, era juliol, però per en Lluís, la màgia ja 
havia començat dins seu en aquell precís 
instant,  el problema és que ell, encara 
no ho sabia...
Doncs ajudem-lo!

Història d’una nit màgica... llegeix-la i ho veuràs! (1a part)
Conte de Reis: Assumpció Sendra

LLIBRES / LA VEU 

Viatjar, conèixer altres 
cultures, endinsar-se 
en la història i mane-

ra de ser de països llunyans.... 
Els còmics conformen un 
gènere literari amb majúscu-
les i ara la Biblioteca Central 
d’Igualada els dedica una ex-
posició per reivindicar el seu 
valor, que es podrà visitar 
fins al 31 de gener. “La volta 
al món en 80 còmics” propo-
sa un recorregut, a través de 
mapes, postals i còmics, pels 
cinc continents, de la mà d’es-
criptors i il·lustradors d’arreu 
del món. A cada continent s’hi 
mostra, de manera molt grà-
fica, una tria dels principals 
còmics ambientats en aquests 
països. Així, Europa i Àsia són 
els continents amb més pro-

ducció literària, amb una qua-
rantena de títols cadascun. De 
casa nostra s’exposen Victus, el 
primer volum de l’adaptació al 
còmic de la novel·la d’Albert 
Sánchez Piñol, i Barcelona: los 
vagabundos de la chatarra, de 

Jorge Carrión i il·lustracions 
de Sagar; Maus, de Txèquia; 
Una primavera en Chernóbyl 
sobre Ucraïna, Agencia de 
viajes Lemming, de Portugal; 
i El botones verde caqui sobre 
Bèlgica són alguns dels còmics 

europeus que podreu trobar a 
l’exposició i al fons de còmic 
de la Biblioteca.
D’Àsia destaquen les obres del 
dibuixant canadenc Guy De-
lisle, que ha viatjat molt per la 
zona: Pyongyang, Crónicas bir-
manas i Crónicas de Jerusalen. 
També obres colpidores que 
s’emmarquen dins el realisme 
social, com Pies descalzos: una 
historia de Hiroshima, la tetra-
logia de Keiji Nakazawa. Pel 
que fa a Amèrica hi ha còmics 
de superherois per a lectors de 

“La volta al món en 80 còmics”, la nova exposició 
de la Biblioteca Central d’Igualada

totes les edats, com les histò-
ries de Lucky Luke, Yakari i 
Spirit, i també propostes més 
socials com Talco de vidrio, 
de Marcello Quintanilha, 
ambientada al Brasil. D’Àfri-
ca el lector trobarà propostes 
interessants per endinsar-se 
en països tan desconeguts 
com Costa d’Ivori, amb Aya 
de Youpogon, de Marguerite 
Abouet, i d’Oceania Hechizo 
total, de Simon Hanselmann, 
ambientada a Tasmània.
L’exposició també dedica un 
espai al personatge literari 
més viatger, en Tintín, i fa un 
recorregut circular on es van 
trobant els més de vuitanta cò-
mics exposats, que el visitant 
podrà fullejar o emportar-se 
en préstec. Perquè la millor 
manera de conèixer el gènere 
és llegir-lo.

A cada
continent s’hi mostra, 

de manera molt gràfica, 
una tria dels principals 
còmics ambientats en

aquests països



Centenari d’un erudit

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Encara no ha acabat el 2017, any 
del centenari del naixement de 
Josep Romeu Figueras, intel·

lectual que dilluns passat, dia 18, va 
fer 13 anys que morí a Barcelona.
Nasqué a Òdena, en un sector que 
actualment pertany, però, a Iguala·
da. Estudià a l’Ateneu Igualadí, a la 
Universitat de Barcelona i als Estudis 
Universitaris Catalans. Llicenciat en 
Filologia Hispànica (1943) i a la Uni·
versitat de Madrid es doctorà (1948).
Juntament amb altres, fundà el Grup 
Anabis (1944) i la revista “Ariel” 

(1946). Fou un dels fundadors del 
CECI (1947). Fou l’any en que rebé el 
premi “Menéndez Pelayo”. Publicà la 
seva “Obra Poètica” (1951). Fou no·
menat membre del CSIC i Professor 
de la Facultat de Lletres  de Barce·
lona. Del 1961 al 1969, dirigí les re·
presentacions de teatre medieval, en 
el saló Tinell. Col·laborà en diverses 
publicacions literàries i rebent premis 
i distincions. Ingressà (1972) a l’Aca·
dèmia de  Bones Lletres de Barcelona.
Òdena el declarà Fill Il·lustre de la 
població. 
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MÚSICA / LA VEU 

Després de col·laborar 
amb els cants en la 
solemne eucaristia del 

dia 8 de desembre, festivitat de 
la Immaculada Concepció a 
l’església dels Frares Caputxins, 
el passat dijous dia 14 la coral 
va interpretar un concert na·
dalenc “Cantem el Nadal” a la 
Llar del Sant Crist dedicat als 
residents ancians.
Per al proper divendres dia 22 
a les 12:30 del migdia i en el 
vestíbul de l’Hospital d’Igua·

lada, la coral cantarà aquest 
mateix programa “Cantem el 
Nadal” oferint als malalts i a tot 
el personal d’aquest lloc aquest 
esperit nadalenc.
A les 8 del vespre d’aquest ma·
teix dia col·laborarà amb la 
tradicional cantada de nadales 
a la plaça de l’Ajuntament, que 
organitza el departament de 
Promoció Cultural de la ciutat.
El diumenge dia 24, a les 12 de 
la nit es desplaçarà a l’església 
del castell de Rubió i cantarà la 
Missa del Gall juntament amb 
els fidels d’aquella parròquia 

Cantades nadalenques de la Schola 
Cantorum

amb cants nadalencs.
El dijous dia 28 a les 5 de la 
tarda oferirà als resident de la 
Residència Pare Vilaseca tam·
bé aquest recull de cançons 
nadalenques, Cantem el Nadal, 
lloc on la coral no hi falta cap 
any.
I finalitzarà les actuacions 
d’aquest any el diumenge dia 
31 en la parròquia de la Sagra·
da Família solemnitzant l’eu·
caristia dominical a les 12 del 
migdia en la celebració de la 
festivitat de la Sagrada Família, 
patrona de la parròquia.

SARDANES / LA VEU 

Una vegada més arriba la fes·
ta més desitjada de la quitxa·
lla, i també per els grans no 
cal dir·ho: La Festa de Reis. I 
com és tradicional en aquesta 
diada, el dolç tortell de Reis; 
i que més porten els Reis en 
aquest dia als aficionats a la 
sardana a la nostra ciutat? 
Doncs ens porten amb tota 
la il·lusió del món, la primera 
ballada de sardanes de l’any, 

que com cada any es farà a la 
Pl. de Catalunya, davant ma·
teix de la flamant nova seu 
dels Moixiganguers d’Iguala·
da, els quals molt gentilment 
han posat a la nostra disposi·
ció el seu local en cas de que 
fes mal temps; la ballada serà 
com és habitual a les 12 del 
migdia i tindrem una vegada 
més entre nosaltres la cobla 
Lluïsos de Taradell; l’Agru·
pació Sardanista obsequiarà 
amb un pica·pica a tots els 

assistents per així fer passar 
més el fred. Us hi esperem.

Condolença per el traspàs 
del Sr. Miserachs
En assabentar·nos de la pèr·
dua del Sr. Josep Miserac·
hs i Codina, el qual era soci 
des de l’any 1971 de la nos·
tra Agrupació; volem trans·
metre, doncs, el nostre més 
sentit condol a tota la seva 
família per tant irreparable 
pèrdua. Descansi en pau.

Primera ballada de sardanes de l’any

DISSENY / LA VEU 

Dins de la programació 
d’activitats de col·la·
boració entre l’Escola 

d’art i disseny Gaspar Camps 
i les empreses i professionals 
del sector del packaging, el 
passat dijous 14 de desembre 
vàrem comptar amb la pre·
sència de l’Enric Sánchez Ur·
dangarin, que ha dedicat més 
de 40 anys al món de les arts 
gràfiques. En una interessant 
xerrada va transmetre la seva 
passió per aquesta professió 
als estudiants del mòdul de 
Packaging del cicle formatiu 
de grau superior de Gràfica 
Publicitària.
Es va tractar d’una xerrada 
introductòria en el procés del 
disseny estructural d’un en·
vàs de cartó, molt motivadora 
i interessant, una visió pro·
fessional d’aquesta activitat 
econòmica, clau en el sector 

de les arts gràfiques a l’Ano·
ia. La logística, la minimitza·
ció de l’envàs i dels costos, la 
mecanització, el reciclatge, el 
màrqueting i el transport, fo·
ren algunes de les temàtiques 
tractades.

L’Escola Municipal d’Art
Gaspar Camps imparteix 
un nou mòdul formatiu de 
Packaging i Identitat de pro·
ducte, amb l’objectiu d’apro·
fundir en aquesta disciplina, 
en la seva història i en els con·
dicionaments socials actuals. 
Aprendre a desenvolupar pro·
jectes atenent a les necessitats 
del client, les necessitats de 
l’empresa i del producte. Ana·
litzar, dissenyar i executar un 
projecte i aprofundir en el co·
neixement específic dels mate·
rials propis de la indústria, els 
sistemes de creació de l’envàs, 
la preimpressió i els controls 
de qualitat.

Xerrada d’Enric Sánchez 
Urdangarin a l’Escola  
Gaspar Camps



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“La sorra del rellotge”, una invitació a assistir 
a uns clamorosos salts en el temps

U na complaent concurrència de públic, a la 
Biblioteca Central d’Igualada, va participar 
el passat dia 12, de l’acte de presentació del 

nou llibre la Maria Enrich, La sorra del rellotge. L’edi-
tor Joan Vives i del professor i poeta David Soler no 
es van escatimar elogis envers una novel·la de còmo-
da i interessant lectura que, amb soltesa, et convida 
–de la mà de les dues germanes protagonistes- a una 
reverberant descoberta d’una època singularment 
transcendental en què s’evidenciarien canvis nota-
bles en els costums socials i les maneres de fer de 
Casa Nostra i, en particular, de la mateixa autora.
En paraules de la Maria, aquesta obra va ser escri-
ta fa uns quants anys, en concret a partir del mo-
ment en què va deixar de ser regidora de Cultura, a 
l’Ajuntament d’Igualada; una etapa força expansiva i 
d’un ampli teixit de relacions que va empènyer-la a 
projectar-se en el seu saber literari i a respondre a la 
imperiosa necessitat de fer un salt cap als dies de la 
seva infantesa (la dècada dels 60). El resultat, a partir 
d’un argument creïble, va ser plasmar una evocació 

d’aquells anys: un fefaent relat de ficció, en base a la 
pròpia experiència. 
Seguint el fil de la mateixa intervenció; la Maria, no 
escatima agraïments al Joan Vives, especialment, pel 
fet de ser un editor dels d’abans, de tracte amable i 
comprensiu, que ha sabut incorporar perfectament 
aquest títol a les col·leccions juvenils; amb un títol 
suggerit pel David Soler: La sorra del rellotge, encer-
tadíssim per a parlar del temps que van ocupant les 
pròpies vivències. Endemés, també apunta que va ser 
una oportuna troballa rescatar de l’Arxiu Comarcal 
la preciosa imatge que il·lustra la portada, una foto-
grafia de l’Ignasi Castelltort. 
L’obra està ambientada en una ciutat fictícia, Vila-
mitjana, en el context d’uns anys 60 summament 
destacables perquè van inaugurar un relatiu procés 
de modernitat per tot el país: eren els anys del 600, 
els anys en què es van començar a introduir alguns 
electrodomèstics, els anys d’unes transformacions i 
noves formes de vida que van contribuir a alliberar 
les dones de seculars rigideses, com per exemple la 

incorporació dels panta-
lons o bé l’airositat d’uns 
pentinats més lliures. 
També es posa en evidèn-
cia una lloable congratu-
lació per l’escletxa d’aper-
tura artística i cultural en 
el sí d’una Catalunya que 
començava a respirar uns 
altres aires: els dies de la 
Nova cançó, la literatura 
de la Rodoreda (La plaça 
del Diamant), etc.
I, quant al fil argumental, 
no podien ser altra cosa 
que aquelles pàgines tan 
íntimes d’un diari -de 

tapa amb lletres 
daurades- les 
que obririen les 
portes a dues 
germanes, la 
Gal·la i la Patrí-
cia, després de la 
mort de la seva 
àvia, a endin-
sar-se, merave-
llades, per tot un 
món clamorós i 
no gens absent 
d’increïbles sor-
preses. És aquest 
diari el guardià 
d’una secreta i 
captivadora his-
tòria del passat, 
a més d’unes excepcionals vivències escrites segons 
el format d’una agenda. El rellotge de sorra és aque-
lla mena de relíquia que l’àvia sempre havia tingut a 
la tauleta de nit; i amb l’àvia difunta i el seu rellotge 
sembla anar-se’n tot un món -l’univers de les àvies- 
que, ara, precisament les dues germanes comencen 
a descobrir; mentre que simultàniament els toca 
assistir a aquell deler quasi quimèric de voler estre-
nar-se en les hipotètiques promeses a què conviden 
els mesos d’estiu, òbviament l’estació predilecta de la 
joventut.
En aquest sentit, veritablement, és aquell llibre acon-
sellable no solament per als adolescents, sinó també 
per als adults, en el sentit de deixar-te transportar 
en la remembrança d’aquell preciós període de des-
coberta de la llibertat personal; àdhuc en tractar-se 
d’una obra que contribueix a posar en valor els més 
nobles principis des d’un encertat encaix amb els 
ideals i somnis d’un temps immemorial.

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’Empremta 
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
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Diumenge a 3/4 de 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DILLUNS 25 

MÚSICA
Igualada 

Concert de Nadal de la Josa
Tradicional concert de Nadal de la Jove 
Orquestra Simfònica de l’Anoia amb la 
participació de la JOSA aleví. 
Dilluns a 2/4 de 9 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

PESSEBRE VIVENT
Piera 

27 anys de tradició nadalenca al nucli antic 
de Piera. Una representació especial i úni-
ca amb la participació de més de 200 ac-
tors. 
Dilluns a les 6 de la tarda al barri antic.

ELS PASTORETS
Calaf 

Els Pastorets de Calaf són una de les repre-
sentacions més antigues dels Pastorets de 
Josep Mª Folch, amb 92 anys de recorregut. 
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

ELS PASTORETS
Capellades 

El Grup Teatral de Capellades presenta Els 
Pastorets. L’Estel de Natzaret”
Dilluns a les 7 de la tarda al Teatre la Lli-
ga

DIMARTS 26 

MÚSICA
Igualada 

Concert de Sant Esteve. Enguany, a més 
de la Coral Mixta, hi participarà el grup 
de més grans de la coral infantil Gatzara. 
Les dues corals oferiran, juntes i per sepa-
rat, un programa centrat en la música de 
pel·lícules amb acompanyament de piano. 
Dimarts a 2/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

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. Dimonis i pastors enfrontats 
fins a l’adveniment de l’infant Jesús.  
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CONCERT DE SANT ESTEVE
Capellades 

Tradicional Concert de Sant Esteve a càr-
rec de la Coral Noves Veus. Repertori molt 
variat i a mes a mes acompanyat d’una re-
citació poètica.
Dimarts a les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

BALLADA DE SARDANES
Piera 

Tradicional Concert de Sant Esteve a càr-
rec de la Coral Noves Veus. Repertori molt 
variat i a mes a mes acompanyat d’una re-
citació poètica.
Dimarts a les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

CONTACONTES
Calaf 

L’associació Bitxets 14 organitza el tradici-
onal Contacontes de Sant Esteve..
Dimarts a les 12 del migdia a la Sala de 
Fusta del Casal.

CONCERT DE NADAL
Calaf 

La Coral Ressons cantarà Nadales d’ara i 
sempre, fragments d’òpera, sarsuela i mu-
sicals. .
Dimarts a les 7 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal.

CONCERT DE SANT ESTEVE
Capellades 

Concert de Sant Esteve amb la Coral No-
ves Veus .
Dimarts a les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DIMECRES 27 

JOCS DE TAULA
Igualada 

Espai de jocs a la Biblioteca
Aquest Nadal la Biblioteca té un espai per 
als jocs de taula. Pares, mares, tiets i tietes, 
àvies i avis, esteu convidats a venir amb els 
petits de la casa i jugar plegats.
Del 27 de desembre al 4 de gener a l’espai 
de jocs de la Biblioteca.

SALÓ DE LA INFÀNCIA
Igualada 

XXXIV edició del Saló de la Infància
Un espai creat i dirigit a infants i famílies 
de la ciutat i comarca, amb activitats lúdi-
ques i pedagògiques.
Del 27 de desembre al 4 de gener a L’Es-
corxador.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

“Experiencias sistémicas: impulsar equi-
pos y talento”, de Xavier Garcia Pujadas
Un llibre que explica l’experiència i el mè-
tode d’aquest entrenador de bàsquet, for-
mador i entrenador personal i esportiu.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

DIJOUS 28 

FESTIVAL INFANTIL I ARRIBADA DEL 
PATGE FARUK

Igualada 
Arribada del patge Faruk
Festival infantil amb el grup d’animació La 
Cremallera.Acte seguit, a les 8 del vespre, 
arribada del Patge Faruk.
Dijous a 2/4 de la tarda al pavelló de les 
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MARATÓ RECOLLIDA DE JOGUINES
Igualada 

28a. Edició de la Marató de recollida de jo-
guines, amb l’objectiu que cap infant de la 
comarca es quedi sense una  joguina nova 
la nit màgica de Reis. Organitza Creu Roja 
Anoia.  
Divendres  de 10 del matí a 10 del vespre 
a l’Ajuntament.

CANTADA DE NADALES
Igualada 

Tradicional cantada de nadales amb la 
participació de les corals de la ciutat.  
Divendres a les 8 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament.

MÚSICA
Igualada 

23è Concert Rotary Club Igualada per al 
servei a la comunitat
L’Escolania de Montserrat interpretarà 
música de l’Escola Montserratina, poli-
fonia del renaixement, el barroc i autors 
clàssics de tots els segles i música popular 
catalana.  
Divendres a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 

“Trajectes llargs per a embarcacions pe-
tites”. Set divertides històries curtes sobre 
l’èpica del ridícul, reals com la vida matei-
xa.  
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CONFERÈNCIA
Vallbona d’Anoia 

Conferència ‘Xirinacs, el profetisme ra-
dical i no violent’. Un homenatge a Lluis 
Maria Xirinacs a càrrec de Lluís Busquets 
i Grabulosa.
L’acte és organitzat pel Casal de la Gent 
Gran de Vallbona.  
Divendres a les 7 de la tarda al Casal 
d’entitats.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert “It’s Christmas” a càrrec d’Eugeni 
Muriel &amp; Friends..  
Divendres a les 10 del vespre a l’auditori 
Cal Figueres.

DISSABTE 23 

DANSA
Igualada 

Festa de Nadal Escola Luna Mora.
Amb la participació de grups en actiu i 
convidats de l’escola de Tarragona The Box 
Step. Espectacle ple de fusions, on la dansa 
oriental és l’arrel de totes les coreografies 
que presenten.  
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 

Oratori de Nadal Bach. (Cantates V i VI)

Cor Exaudio, Cor d’homes d’Igualada i 
Orquestra Terres de Marca. Director: Da-
niel Mestre.  
Dissabte a 2/4 de 10 de la nit a la basílica 
de Santa Maria.

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. Dimonis i pastors enfrontats 
fins a l’adveniment de l’infant Jesús.  
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CONCERT DE NADAL 
Piera 

Concert de Nadal de la Coral Xicoira. Els 
grups de mitjans i petits de la coral s’agru-
pen per presentar La cantata de la neu. El 
grup de grans interpretaran un recull de 
cançons angleses  
Dissabte a les 6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Calaf 

Antonino Mestres presenta el llibre “Bal-
mes Encontades”, que relata 14 rutes per 
balmes catalanes amb un itinerari detallat 
de cadascuna. 
Dissabte a les 8 del vespre al Casal.

TEATRE 
Calaf 

“Yerma”. Una obra de caire dramàtic que 
reflexiona sobre la fecunditat dels nostres 
temps. 
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Casino.

CONCERT DE NADAL 
Capellades 

Concert de Nadal a càrrec de la Coral Xe-
remell. 
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

CONCERT DE NADAL 
Pujalt 

Concert de Nadal amb la Coral capellade 
Música de la Tossa. Després, refrigeri per a 
tothom. Entrada gratuïta. 
Dissabte a les 7 de la tarda al local El Co-
bert.

PESSEBRE VIVENT 
Vallbona d’Anoia 

Pessebre Vivent organitzat per l’AMPA de 
l’escola Josep Masclans. 
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Parc de 
la Bals.

DIUMENGE 24  

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. Dimonis i pastors enfrontats 
fins a l’adveniment de l’infant Jesús.  
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