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L’EDITORIAL

En el bon camí
C ontràriament a les veus intencionades que 

ens arriben des de Madrid, Catalunya es 
troba en un clar procés de recuperació 
econòmica, oferint dades molt optimis-

tes. Les últimes les ha donades a conèixer el BBVA, 
banc que no té cap sospita de fer cap favor exprés a 
l’independentisme. Segons el darrer Estudi Econò-
mic Comarcal, el país va 
avançar el darrer any per 
damunt d’un tres i mig 
per cent, una xifra prou 
bona.
Per estar encara més 
contents, l’Anoia va su-
perar la mitjana catalana 
en quatre dècimes més, 
establint el creixement 
del nostre producte inte-
rior brut en un 3,8%. Si 
ho sumem tot plegat des 
de 2013, la xifra puja fins a un 8,7%, la qual cosa 
consolida una tendència a l’alça que, tant de bo, no 
tingui aturador. Tot i això, no podem oblidar que 
la patacada per la crisi entre 2008 i 2012 va ser tant 
gran, que encara avui el “valor” econòmic de l’Ano-
ia es troba onze punts per sota de com estava l’any 
2007, a les portes de la pitjor crisi que s’ha viscut en 

més d’un segle. 
Tenim, doncs, motius per acabar l’any amb un bri 
d’optimisme que era més difícil de tenir en anys an-
teriors. 
El passat mes d’abril, els últims Premis Nobel d’Eco-
nomia, Oliver Hart i Beng Holmström, ja destaca-
ven el dinamisme de l’economia espanyola i, en con-

cret, de la catalana, 
que consideraven que 
està creixent a bon 
ritme. “Catalunya està 
traient profit de la cri-
si”, deia Holmström, 
tot reconeixent, però, 
que l’alt nivell d’atur, 
sobretot entre els jo-
ves, és preocupant. 
Apuntaven llavors que 
la solució passa per 
fer polítiques espe-

cífiques, i probablement tenen molta raó. Aquí és 
on la formació en majúscules agafa tot el protago-
nisme, així com els cursos de formació ocupacional 
adequats a les necessitats de cada territori. A l’Ano-
ia això s’està fent encara amb comptagotes, tot i les 
bones experiències, però podem estar satisfets que 
hem sabut triar el bon camí. Bon 2018! 

Les últimes dades econòmiques de 
l’Anoia són bones. Tenim, doncs, 
motius per acabar l’any amb un 

bri d’optimisme que era més 
difícil de tenir en anys anteriors. 
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Ignacio González, expresident de 
la Comunitat de Madrid ha asse-
gurat davant José de la Mata, jut-
ge de la Audiència Nacional, que 
Álvaro Lapuerta, extresorer del 
PP,  “controlava les adjudicacions 
a Madrid i trucava a totes les con-
selleries per a interessar-se per les 
adjudicacions.”

Mariano Rajoy president del Go-
vern central, ha dit “Faré un es-
forç per mantenir diàleg amb la 
Generalitat, però també perquè la 
llei es compleixi” i ha insistit que 
“la Moncloa vol oferir el millor 
diàleg, constructiu obert i realis-
ta, sempre dins de la llei i  respec-
tant les majories i les minories”. A 
preguntes de l’oposició, ha respòs 

“si he de reunir-me amb algú per 
valorar la situació, és amb la líder 
de C’s, Inés Arrimadas, que és 
qui ha guanyat les eleccions.”  

Carles Puigdemont, president 
de la Generalitat, s’ha dirigit al 
president del Govern de l’estat 
per convocar-lo “a una reunió a 
qualsevol país que no sigui Espa-
nya - per raons òbvies - i sense 
condicions prèvies.”

Inés Arrimadas, cap de llista de 
Ciutadans, el partit guanyador 
de les eleccions, va dir “poso en 
dubte que els independentistes 
d’ERC i Junts per Catalunya pu-
guin arribar a un acord per for-
mar govern. Que ningú tregui 
conclusions precipitades, perquè 
els conec. Ja veurem si Puigde-
mont pot tornar o no. Molta cal-
ma i esperem a veure”

Pep Guardiola, tècnic del Manc-
hester City, ha fet una crida al 
diàleg des d’Anglaterra, “Parleu! 
Oblideu-vos dels jutges!, comen-
ceu a parlar, parlar i parlar, per 
favor, i intenteu fer el millor per 
a Catalunya i Espanya. I espero 

que la gent que és a la presó surti 
al més aviat possible perquè no és 
just que hi siguin.”

Felip VI, rei, en el tradicional 
missatge nadalenc, va cridar a 
“desterrar l’exclusió de Catalunya i 
recuperar la serenitat, l’estabilitat i 
el respecte mutu”, afegint que “els 
seus representants han d’afrontar 
ara els problemes que afecten tots 
els catalans, respectant la plurali-
tat i pensant amb responsabilitat 
en el bé comú de tots”. I va con-
tinuar “el nou camí que ara s’obre 
no pot tornar a portar a l’enfron-
tament o a l’exclusió, perquè gene-
ren discòrdia i incertesa.”

Jordi Cuixart, president d’Òm-
nium Cultural, pres a Soto del 
Real, va fer una carta on defensa 
que després de les eleccions del 
21 D “la majoria aclaparadora 
del sobiranisme demana actuar 
amb més generositat i sentit d’es-
tat que mai”. I continua “Cada cop 
que se’ns convoca, ni que sigui en 
unes circumstàncies del tot il·le-
gítimes, el poble de Catalunya no 
falla mai.” 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Fa alguns dies, l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, explicava als periodistes en relació al Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
d’Igualada, vigent des de 1986, que no es plan-
tejava renovar-lo sencer. Vaja, que ens n’anés-
sim oblidant, perquè, va dir, “això dels Poum ja 
forma part del passat, ja no es parla d’això. Ara 
es practica l’urbanisme quirúrgic, que és el que 
es farà en el segle XXI”. No cal dir que ens va 
agafar per sorpresa. 
El Pla Urbanístic d’Igualada, fet fa 32 anys, ha 
rebut tanta “cirurgia” que ja pocs el sabrien 
destriar de quan va ser creat. La ciutat canvia, 
a passes agegantades, i l’urbanisme plantejat 
acuradament, amb previsió, és clau per a fer 
les coses ben fetes. D’altres municipis ho han 
fet, però aquí la darrera intentona, la del darrer 
govern de Jordi Aymamí, va acabar a la pape-
rera de la història.
Només cal donar un cop d’ull a la pàgina web 
de la Generalitat per adonar-se que la legisla-
ció urbanística actual, amb una darrera mo-
dificació el 2012, segueix parlant dels POUM 
com a “instrument d’ordenació urbanística 
integral del territori”. I doncs?
Sebastià Grau, secretari general de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, deia el 2013 en un 
interessant document anomenat “Reflexions 
jurídiques per al nou planejament metropoli-
tà” que “la norma i, per tant, el pla, no pot ge-
nerar dubtes o confusions en la seva aplicació. 
No pot generar incerteses, ja que als operadors 
públics i privats se’ls exigeix el seu compliment 
igualitari i sense reserves”.
Les paraules de l’alcalde Castells són molt sus-
ceptibles de generar incertesa quan dona a en-
tendre que ja serà el govern municipal de torn 
el que tregui el bisturí del calaix per a inter-
venir quirúrgicament el mapa de la ciutat. És 
a dir, quan sobtadament faci falta. És a dir, el 
que s’ha fet fins ara en multitud d’ocasions. Res 
més lluny de la “planificació” i de la “previsió” 
a la que obliga la Llei. Estrany, i fàcilment ge-
nerador de sospites.
Estaríem d’acord que la planificació d’avui ja 
no és només traçar línies sobre un mapa per 
crear espais urbanístics, i que cal pensar en 
nous elements com la renovació urbana, la 
restauració dels equilibris mediambientals, el  
mercat de treball, la productivitat, les ciutats 
intel·ligents i competitives... Però també s’ha 
de treballar la flexibilitat, l’estratègia i la cohe-
rència. I això s’aconsegueix amb amplitud de 
mires, no amb microcirurgia. 

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67

El bisturí de 
Marc Castells



D issabte va ser un dia feliç a Es-
tremera, la visita dels germans 
Maxi i Lolo Calero i el Domingo, 
tots tres vicentins, va ser balsà-

mica. Emoció, somriures, complicitat, ten-
dresa i una amistat que ho pot tot, van ser 
una nova injecció d’optimisme i moral. Són 
la meva gent, els meus amics, que hi són a 
totes i sempre quan més escalf et cal. És una 
bona metàfora, també, d’aquesta societat que 
volem, plural i cohesionada, que trenca els tò-
pics i desterra els dicursos identitaris que són 
un llast per seguir avançant. Al migdia havia 
tingut la visita de la Marta Rovira, amb qui 
vam poder compartir algunes reflexions so-
bre els resultats en general i am particular a 
la regió metropolitana, on Ciudadanos ha es-
tat primera força i ERC segona amb un avenç 
molt important en ciutats com Santa Coloma, 
l’Hospitalet, Badalona, Rubí, Cornellà o Nou 
Barris entre d’altres. De fet, aquí s’ha gestat el 
bon resultat del trident.
La visita de 40 minuts, amb els vicentins, va 
passar tan de pressa que gairebé no vam tenir 
ni temps d’acomiadar-nos. Algunes llàgrimes 
de felicitat, galtes avall, i el dors de la mà da-
munt el vidre van ser el nostre adéu per un 
instant. Aquests amics són com de la famí-
lia. En la meva absència, són ells -entre molts 
d’altres vicentins- que estan pendents de que 
no falti res a la meva família i és que tant ve-
nen a casa a jugar amb els meus fills com es 
preocupen del benestar de tota la família, 
grans amics i millors persones.
Fins passat festes no tindré cap més visita. 
Pensaré en la meva dona i els meus fills, que 
és el que més estimo en aquest món. I ho faré 
en pau, des de la distància, perquè sé que es-
tan bé i ben acompanyats. Serà el primer cop 

que no comparteixo aquestes dates amb la fa-
mília. No és el Nadal que hauria desitjat. Però 
estic bé i em sento fort i més compromès que 
mai, amb el país i amb la gent. I integrat amb 
els altres interns; encara a hores d’ara em sor-
prèn el tracte tan respectuós que tenen amb 
mi. Comparteixo hores de pati, esport, con-
verses i procuro resoldre els seus dubtes quan 
me’ls plantegen. 
Confesso que orgullós d’Esquerra Repúbli-
cana, que ha afrontat una campanya molt 
difícil, amb mil i una dificultats però que ha 
treballat en la bona direcció i amb una pre-
missa prioritària: som un sol poble, sabent 
que l’important era eixamplar la base repu-
blicana i no centrar els esforços en una bata-
lla per guanyar-se els convençuts. I ha estat 
la clau del resultat, de la victòria, prioritzar 
el resultat global al resultadisme, amb la ge-
nerositat per bandera. Aquests dies, per cert, 
sovint penso que tan aviat com pugui sortir 
d’aquí planificarem una escapada a Esparra-
galejo, poble d’Extremadura on va néixer un 
dels meus besavis. I justament d’Extrema-
dura, causalitat de la vida, són els germans 

Calero, i el Domingo de Huelva, gent ferma 
i republicana, amb un cor enorme i un com-
promís exemplar.
La normativa de la Presó fa que només pu-
gui veure els meus fills dues hores al mes. Em 
costa d’acceptar i d’entendre. Sé que aquestes 
festes, malgrat tot, els meus fills tindran el 
meu record ben present i segur que feliçment 
present, en un entorn que els estima i que els 
hi explica que el seu pare és una bona persona 
i que els troba a faltar com res a la vida. Seran 
feliços i jo també sabent que ho són i que te-
nen un entorn que se’ls estima i es preocupa 
per ells.
Bon Nadal a tothom, a tothom sense excep-
ció. Bon Nadal a tots i cadascun dels diputats 
electes, que puguin passar unes bones festes 
en companyia dels seus éssers més estimats. 
Els hi desitjo de tot cor i els hi recordo, a tots, 
que mai s’ha construït res des de l’odi i la ran-
cúnia. El futur l’haurem de construir entre 
tots i per a tots, amb respecte i tenint sempre 
present que és la ciutadania catalana qui ha 
de decidir democràticament el seu futur.
Una enorme abraçada a tothom.  
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#L’enquesta de la setmana

T’han sorprès els resultats electorals a la 
comarca de l’Anoia?

 Sí 37%  No 63%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 
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ELS NENS I NENES DE L’ANOIA

Aquests dies són especialment intensos per a la mainada. Fer cagar 
el tió, cantades de nadales, saló de la infància, el patge Faruk, que 
anuncia la proximitat de l’arribada del Reis.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

Subnormals

Vull matissar que el tí-
tol d’aquest article, no 
remet a la definició 
acadèmica que tots 

coneixem, ni a l’ús pejoratiu del 
mot per part dels intolerants vers 
els diferents, sinó a una proposta 
personal i seriosa per introduir 

en el corpus de la llengua -començant per la de 
Castella- una modificació, en accepció, que visu-
alitzi una realitat que mai no ha estat definida per 
allò d’evitat en molts l’autoretrat. O dit d’un altre 
manera, definir, sense ànim d’ofendre, el que pen-
sa un diferent que és un intolerant.
La recuperació de la República de Catalunya s’ha 
teixit amb el desig i la voluntat popular. El cabdell 
ha estat debanat amb pulcritud jurídica i parla-
mentaria fins a la proclamació. Evidentment l’estat 
veí, no ha deixat consolidar el nou estat. El regne 
d’Espanya, ja estranger per a nosaltres, maldes-
tre i bàrbar en resoldre afers polítics democràtics 
i pacífics no s’havia quedat de braços plegats. Ja 
sabem que on no hi ha argument hi ha turment. 
No hi ha dubte, doncs, que els moviments de tro-
pes, desembarcaments i maniobres militars inti-
midatòries només té parió en les prèvies a envair 
i ocupar un país foraster. Fins i tot sobta que els 
espanyols tinguin més ben preparats, més ben 
entrenats els cossos i forces de seguretat policials 
d’interior que no pas l’exercit que els ha de defen-
sar d’atacs exteriors. Clar queda que per a la mo-
narquia l’enemic prioritari sempre l’ha tingut als 
territoris ocupats. El covard malviu la malànima 
fent-se fort a caserna i fortalesa. Normal en tota 
terra de castells quins sicaris de gimnàs esteroi-
dal estan llestos per a atacar pacífics civils astorats 
i desarmats. Menys normal disposar d’una tropa 
embogida de seguidors i animadors quins clams 
d’amistat i consignes de convivència són corejades 
i aprovades pel seu ventall polític. Des dels famo-
sos ‘a por ellos’ al ‘que nos dejen actuar’ vomitats 
amb facials desencaixades per l’odi, ràbia i racisme 
que deixen a qualsevol racional estupefacte i en-
rogit de vergonya aliena, als demencials enfilalls, 
no pas d’alls, sinó d’insults registrats en qualsevol 

xarxa social on hi apareix algu-
na referència a fets catalans. Bé 
quan opinem en la nostra llen-
gua en un xat estranger on es 
fan servir, o no, altres llengües, 
Bé quan s’estavella un avió que 
s’ha enlairat del Prat, bé quan 
un Centre Nacional de Desin-
tel·ligencia espanyol té lligams 
amb qui orquestra un crimi-
nal atemptat estil Torrente a la 
Rambla de Barcelona, dispa-
rant-se mostres de joia, mani-
festacions de suport i donaci-
ons de sang amb més gats que 
persones, bé quan declarem 
en sessió parlamentària, repú-
blica independent. Commoció 
cerebral permanent o víctimes 
d’un ensinistrament? I ho vèiem l’1 d’octubre i ho 
veiem en totes aquelles altres concentracions on 
emperifollades dames i gominats cavallers com-
peteixen en vulgaritat i viscositat amb simiescos 
cossos, carn de presidi, amb maces, bats o cadires 
per trencar caps i vidres. 
I és en aquest tant anormal ambient policial que 
mon germà, el de Barcelona, amb un cert retard 
psíquic, sensible i vulnerable a situacions incòmo-
des però quina intel·ligència i coneixement voldri-
en tenir molts dels que no han estat mesurats per 
la ciència mèdica, ens explicava, per Nadal, que 
un dia pel metro de Barcelona, a casa, va ser asset-
jat per un individu, imagino jo que seria un colon 
espanyol o turista estranger d’allà, que el va estar 
insultant una estona per les escales mecàniques, 
seguint-lo i esperant-lo i amb veu baixa anar bur-
jant-lo i fent-li la punyeta. El Santi, duia una gorra 
de color groc; la seguirà duent mentre hi hagi un 
sol pres polític. Ja he suggerit que l’Acadèmia -en 
construcció- Catalana de la Llengua Castellana, en 
el corpus adoptat d’un castellà lliure d’influències 
quixotesques i quilomètriques de països orbita i 
negoci Instituto Cervantes, inclogui una accepció 
en el terme ‘subnormal’: persona malvada i amb 
gradient delictiu que, a més a més de ser deficient 

intel·lectual, o no, ha estat mal inclinada pels pa-
res, pel rei, per l’estat o pel funcionariat a violentar 
gent normal, per la seva aparença, indumentària, 
físic o per les seves idees. Així els magistrats de 
la república podran imputar i castigar la subnor-
malitat feixista bé sigui practicada per colons, pels 
del Vichy Catalán -règim 155- o per alguns altres 
‘ciudadanos’ que diuen ser d’aquí, però se senten 
d’allí perseguint als d’ací.
No deixem que s’imposi en el cor de la nostra so-
cietat la deformació mental i malaltissa d’aquells 
que fan bandera de la intimidació, l’amenaça, la 
falsedat, la vulgaritat, la incultura i amargor com 
a forma de viure i en particular per sotmetre al 
veí, al veïnat. Acoquinar i atemorir per no ser con-
tradits ni incomodats en la seva actitud vital de 
rebuig a la resta de conveïns o fins i tot la seva prò-
pia família. No hem de permetre que cap crispat 
país estil ‘american idiot’ interfereixi i doti d’im-
punitat aquells que menystenen els drets humans 
i conculquen els principis més elementals de ci-
visme, convivència i respecte. A les males perso-
nes, més que per idiotes, que també, de manera no 
insultant i sí descriptiva, podríem qualificar-les 
elegant, acadèmica i semànticament parlant -en 
futura accepció, i sempre dins d’ella-, com a nor-
mals subnormals. Ells i només ells ho són. 
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L’AIGUA ÉS UN RECURS ESCÀS. 
QUE NO SE’NS ESCAPI.

Sabies que a Catalunya estem a menys de la meitat de la 
reserva total d’aigua? Si persisteix la sequera, l’Agència Catalana 
de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya haurà d’adoptar mesures 
excepcionals per a garantir l’aigua al nostre país.

Cuidar cada gota d’aigua també és a les teves mans.

#sequeragencat
Cost de la trucada: segons operadora.

sequera.gencat.cat



A l President Puig-
demont se li va 
escapar una frase 
políticament poc 

correcta però que defineix 
molt bé la situació en que ha 
quedat el Gobierno de España 

després de les eleccions del 21 de desembre. “El 
govern té un pollastre de collons” va dir durant 
un esmorzar el dia 22 a Brussel.les.
Efectivament la situació institucional és com-
plicada per a tothom però especialment per a 
Rajoy que després de gastar-se una fortuna en-
viant milers de policies a Catalunya, d’aplicar 
el 155 de forma abusiva, de cessar més de dos 
cents alts càrrecs de la Generalitat, de facili-
tar l’espoli de les obres de Sixena i de convo-
car eleccions en dia laborable, ara es troba que 
l’independentisme ha superat els dos milions 
de vots i torna a tenir majoria absoluta al Par-
lament de Catalunya.

El PP català ha aprofitat els dos mesos de 155 
per a ocupar l’administració autonòmica i el 
delegado del gobierno fins hi tot ha tingut la 
barra de fer rodes de premsa darrere un faris-
tol de la Generalitat. Un cop passats per les ur-
nes el PP s’ha quedat amb només quatre dipu-
tats, sent la darrera força política de Catalunya 
i quedant fins hi tot darrere de les CUP. Tant 
és així que no podrà tenir –si no es retorça el 
reglament del Parlament- grup parlamentari 
propi. Tal com es diu a pagès: Rajoy ha fet un 
pa com unes hòsties. El ridícul més espantós.
Tot i perdre dos diputats, la suma de JuntsxCat 
i ERC és de 66 diputats per 62 que en tenien 
abans. Quedar-se a dos escons de la majoria 
absoluta dona molta tranquil·litat a l’indepen-
dentisme perquè gairebé no depèn de ningú. 
Segurament que per això el govern es mostra 
cada vegada més inflexible en contra dels par-
tits sobiranistes catalans. Començant per la no 
acceptació dels resultats electorals. Així com el 
febrer del 1936 Companys va sortir de la presó 
en guanyar ERC les eleccions a Catalunya, no 
sembla fàcil que el PP alliberi Oriol Junqueras, 
Joaquim Forn i els Jordis, en una mostra més 
de joc brut i violació de la legalitat. 
La repressió espanyola contra les llibertats ha 
arribat a la citació judicial a tretze mestres 
d’una escola, als dos regidors de la CUP de 
Reus i a amenaçar a Elsa Artadi i a Marta Ro-
vira per haver elaborat les llistes electorals de 
Puigdemont i de Junqueras... 
Les properes setmanes prometen tenir emoci-
ons fortes i decisions sorprenents on, sinó fos 
perquè ens hi juguem molt, podríem fins i tot 
divertir-nos.
Ja se sap que a Catalunya quan hi ha urnes, els 
demòcrates guanyem i el neofeixisme abans o 
després, sempre acaba per fer el ridícul. 

Així com Companys va sortir de la 
presó en guanyar ERC les eleccions 

a Catalunya el 1936, no sembla fàcil 
que el PP alliberi a Oriol Junqueras, 

Joaquim Forn i als Jordis

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

El ridícul La rosa de Rilke

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Recordo que un dia un 
amic meu em va co-
mentar que volia llegir 
Rilke. Immediatament 

li vaig exposar que fer-ho era part 
d’un procés vital. Quan arribes 
per tu mateix a Rilke a l’edat adul-

ta, no per una lectura obligatòria, normalment ets 
en un pou, ja que llegir-lo és obrir-se a un món 
sentimental profund que sovint fa mal. Un món 
que, com ens va explicar el filòsof Parmènides al 
seu místic poema sobre el seu descens a Hades 
amb Persèfona, és tot foscor i ple alhora de llum 
invisible. Rilke és d’aquells poetes escollits, tocats 
per la gràcia de les Muses. La seva poesia té propi-

etats terapèutiques innegables. I recordar-los em 
dóna forces quan els necessito. Com un mantra 
sóc capaç de recordar en castellà alguns dels seus 
versos dels Sonets a Orfeu: Sols qui la lira ja alçà 
també entre ombres pot pressentint expressar 
l’excelsa lloança. Sols qui amb els morts el cascall 
menjà, del d’ells, no tornarà a perdre el so, per 
lleu que sigui. La traducció de Joan Vinyoli no 
m’és tant propera per raons que no venen al cas. 
Però Rilke resplendeix sempre en la seva profun-
ditat de jove turmentat i solitari, cercador etern 
de l’amor i la protecció, desemparat com estava 
per un entorn familiar desafortunat i que li brin-
dà una infantesa tant maleïda com prenyada de 
futur. Si Rilke hagués esta més feliç el món s’ha-

gués perdut un gran poeta. La vida de Rilke és 
massa rica en matisos per ser aquí explicada, però 
jo vaig gaudir molt de la brevetat de  Rilke o la 
transformación de la conciencia d’Antoni Pascual 
Piqué. Tot i que hi ha una biografia millor de M. 
Wiesenthal a Acantilado, que no he llegit i que és 
més completa. Potser en una altra vida...
L’anunci d’enguany  de La Marató de TV3 ressus-
citava el poeta Rilke i ens transporta a una mag-
nífica seqüència amb reminiscències al mite del 
carro de Plató (el conductor racional tibant dels 
cavalls de les passions per evitar que s’estimbi 
precipici avall). La rosa sempre ha estat un símbol 
de la feminitat, així com a orient ho és el lotus, i 
també de l’alquímia i la immortalitat de l’ànima.  

El fet que Rilke morís per la punxada d’una rosa 
sembla més una llegenda bonica de poeta maleït 
que un fet verdader ja que és sabut que Rilke morí 
d’una Leucèmia al sanatori de Valmont a Ginebra 
un 29 de desembre de 1926. El seu epitafi va ser: 
Rosa, oh pura contradicció, desig, per ser el som-
ni de ningú sota tantes parpelles. 
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La rosa sempre ha estat un símbol 
de la feminitat, així com a orient ho 
és el lotus, i també de l’alquímia i la 

immortalitat de l’ànima
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El Valor Afegit Brut 
(VAB) de l’Anoia el 

2016 va ser del 3,8%, 
quatre dècimes per da-
munt de la mitjana del 
país, quelcom que no 

succeïa feia molts anys

El creixement econòmic de l’Anoia, per damunt 
de la mitjana catalana
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

B ones notícies per aca-
bar l’any. Després de 
molt temps en la fos-

cor, l’Anoia comença a tenir 
bones xifres en creixement 
econòmic. Les dades positives 
en termes d’ocupació venen 
acompanyades necessàriament 
d’una millor situació a les em-
preses, i això es nota a l’hora 
de valorar el creixement d’un 
any per l’altre. El Valor Afegit 
Brut (VAB, pràcticament idèn-
tric al Producte Interior Brut) 
de l’Anoia es va situar el 2016 
en el 3,8%, quatre dèdimes per 
damunt de la mitjana catalana.
La recuperació econòmica 
en l’àmbit comarcal, de fet, va 
continuar el 2016 segons es 
desprèn de l’Anuari Econò-
mic Comarcal 2017 de BBVA, 
dirigit pel Catedràtic Emèrit 
d’Economia Aplicada de la 
UAB, Josep Oliver. L’estudi, que 
analitza la distribució territo-
rial del creixement econòmic 
català, destaca com el 2016 va 
continuar la millora iniciada 
en la segona meitat de 2013, 
per la qual cosa el PIB a preus 
de mercat (PIB pm) català va 
avançar un molt notable 3,5%, 
una xifra idèntica a la de 2015.
Els factors principals d’aquest 
creixement cal buscar-los, 
d’una banda, en les reformes 
internes: fiscals, financeres, la-
borals, energètiques i de pen-
sions. Però també en factors 
exteriors com la intervenció 
del BCE, que va mantenir en 
valors molt baixos els tipus 
d’interès i va contribuir a la de-
preciació de l’euro respecte al 
dòlar i a la millora de l’activi-
tat a l’Eurozona. A més, també 
van empènyer el creixement 
català, la forta caiguda del preu 
del petroli i l’augment de la de-
manda de serveis turístics.

8,7% més a l’Anoia 
des de 2013
En el cas específic de l’Anoia, 
l’esmentat augment consolida 
la recuperació 2013-2016 (8,7 
%), cosa que ha permès con-
trarestar només parcialment 

els efectes de la crisi 2007-2013 
(-18,1 %), de manera que el 
VAB del 2016 es troba enca-
ra un 11,0 % per sota del del 
2007. És a dir, malgrat la bona 
notícia, el clatellot de la crisi va 
ser tant enorme, que encara no 
hem superat la meitat del camí 
per a recuperar-nos del tot...

Bon comportament dels 
Serveis i la Indústria
L’estudi del BBVA fa un extens 
anàlisi sobre totes les comar-
ques. En el cas de la nostra, 
afirma que el notable incre-
ment del 2016 és el resultat dels 
molt bon comportament tant 
dels serveis (pes sobre el VAB 
de la comarca el 2015 del 56,4 
%), que van créixer un 3,8 %, 
com
de la indústria (contribució del 
35,4 % del VAB el 2015), que va 
augmentar un notable 3,3 %; 
addicionalment, la construcció 
va contribuir a la millora (2,1 
%), mentre el primari va créi-
xer un molt intens 17,0 %.
L’increment dels serveis reflec-
teix l’ascens dels privats (4,2 
%), els dominants a la comarca 
(76,3 % del terciari el 2015), i, 
en menor mesura, dels col·lec-
tius (2,5 %). La forta empenta 
dels primers expressa l’aug-
ment del 2,1 % del comerç (un 
27,2 % del VAB del terciari el 
2015), i el bon comportament 
de les activitats immobiliàries 
i de la informació i comunica-
cions (6,5 %), professionals i 
administratives (9,8 %) i l’hos-
taleria (4,5 %), compensades 
parcialment per la caiguda 
de les artístiques i recreatives 
(-1,6 %). De la seva costat, la 
millora dels serveis col·lectius 
va reflectir els forts augments 
de la sanitat (5,2 %) i serveis 

educatius (4,2 %) i la contrac-
ció de l’administració pública 
(-2,6 %). 
D’aquesta manera, el VAB dels 
serveis el 2016 s’ha situat, en 
termes constants, un 14,5 % 
per damunt dels registres del 
2007, un increment tant en els 
col·lectius (un 18,1 %) com en
els privats (un 13,5 %).14 En 
termes ocupacionals, l’aug-
ment de l’afiliació (4,5 % el 
2016) consolida l’increment 
2013-2016 (11,6 %), cosa que 
supera ja la duresa de la crisi 
2007-2013, de manera que els 
afiliats del 2016 (19.900) es tro-
ben ja un 3,4 % per sobre dels 
19.200 del 2007.
L’increment del VAB indus-
trial va reflectir tant l’evolució 
del component energètic (1,5 
%) com, particularment, de 
les manufactures (3,5 %), la 
branca que aportava el gruix 
del VAB industrial (89,2 % 
el 2015). El 2016, i en l’àmbit 
de les manufactures, destaca 
l’important augment del tèxtil, 
confecció i cuir (23,4 % del
VAB manufacturer el 2015 i 
creixement del 8,9 %), la me-
tal·lúrgia i productes metàl·lics 
(5,6 %) i el cautxú i matèries 
plàstiques (7,9 %), increments 
que es van veure’s contrarestats 
per la davallada  del rellevant 
sector de la fusta, paper i arts 
gràfiques (21,1 % del VAB ma-
nufacturer el 2015 i caiguda del 
7,7 %).  

La indústria de l’Anoia 
encara està un 18,5% per 
sota respecte al 2007
Tot i aquesta millora del 2016, 
el VAB industrial se situa en-
cara un 18,5 % per sota del del 
2007, ja que la millora 2014-
2016 (augment del 6,4 %) no 
ha eixugat encara la contracció 
2007-2014 (23,5 %). Aquesta 
dinàmica va permetre un in-
crement del 2,3 % de l’afiliació 
a la indústria, tot i que encara 
es troba lluny de reabsorbir la 
caiguda 2007-2014 (-36,2 %), 
de manera que els 9.100 afiliats 
del 2016 estan un 33,6 % per 
sota els 13.600 del 2007.
La recuperació moderada de 

la construcció reflecteix els 
increments de l’obra civil (5,2 
%) i instal·lacions i acabament 
d’edificis (4,2 %) i la moderació 
de l’edificació i promoció im-
mobiliària (0,6 %) i demolició 
i preparació de terrenys (-2,1 
%).
En l’àmbit residencial, els habi-
tatges iniciats van augmentar 
fins a un valor absolut de 103, 
una xifra encara molt allunya-
da dels 2.509 de mitjana durant 
el període 2005-2007. Tot i les 
millores del 2016, el VAB de 
la construcció continua situat, 
en termes constants, un 62,9 % 
per sota dels registres del 2007, 
mentre
l’afiliació (augment del 5,9 % el 
2016) encara és un 59,2 % infe-
rior a la del 2007 (2.424 afiliats 
el 2016 davant dels 5.942 del 
2007).

Finalment, el molt elevat incre-
ment del primari el 2016 va re-
flectir el fort augment del 14,4 
% de la ramaderia (una bran-
ca que pesa vora del 75 % del 
VAB), empentat per l’ascens 
de l’aviram (20,1 %) i la mi-
llora del porquí (9,8 %), men-
tre que l’agricultura també 
creixia notablement (un 25,5 
%), tot reflectint en particular 
el fort increment dels cereals 
(47,3 %).
En el seu conjunt, els afiliats 
a l’Anoia es van situar el 2016 
en els 31.900, un 3,8 % per so-
bre del 2015, tot i que encara 
es troben un 18,7 % per sota 
dels 39.200 del 2007, perquè 
la recuperació 2013-2016 
(augment del 8,8 %) ha estat 
insuficient per compensar la 
intensa davallada 2007-2013 
(del 25,2 %).

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

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 ·

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



Alba Vergés i Messi, les nostres 
“innocentades” a Veuanoia.cat
REDACCIÓ / LA VEU 

A hir, dijous 28 de de-
sembre, el nostre 
portal digital ve-

uanoia.cat va sorprendre als 
seus seguidors amb dues “in-
nocentades” que de seguida 
es van fer virals a la comarca, 
molt comentades a les xarxes 
socials. Totes dues notícies te-
nien una clara dosi d’humor.... 
però més d’un se’n va creure 
alguna. 
Una d’elles feia referència a la 
diputada igualadina d’ERC 
Alba Vergés, de la qual anun-
ciàvem que havia estat con-
tractada per la firma de moda 
Desigual com a nova “musa” 
per a la seva col·lecció del 
2018, despertant l’enveja de 
l’alcalde Marc Castells.
D’altra banda, també informà-
vem que Leo Messi vindria a 
Igualada per a promocionar la 
ciutat en la seva candidatura 
de “Ciutat Europea de l’Es-
port 2019”, disputant un partit 
de futbol amb el CF Igualada 
i un combinat de regidors de 
l’Ajuntament, dels qui n’apun-
tàvem la posició en el terreny 
de joc en funció de la seva ide-
ologia.
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L a Parròquia de la Sa-
grada Família d’Igua-
lada celebrarà la seva 

festa patronal el proper diu-
menge, 31 de desembre, orga-
nitzada per l’Associació de la 
Visita Domiciliària. Hi haurà 
missa de vigília, el dia 30, a 
les 8 del vespre; i el diumenge 
a 2/4 de 10 del matí, a les 12 i 
a les 8 del vespre.
L’Ofici Solemne i concele-
brat serà a les 12 del migdia. 
Pronunciarà l’homilia Mn. 
Eduard Flores, rector “in so-
lidum”. Els cants aniran a càr-
rec de la Schola Cantorum 
d’Igualada.
En totes les misses del dia i de 
la vigília es repartirà l’estam-
pa recordatori de la festa, es 
farà l’adoració del Diví Infant 
i es cantaran els Goigs a la Sa-
grada Família d’Igualada.
A la tarda, a 2/4 de 7 de la 
tarda, Benedicció Solemne 
amb el Santíssim Sagrament. 
Meditació. Te Deum d’acció 

Diumenge, Festa Major a la parròquia 
de la Sagrada Família

de gràcies pels beneficis de 
l’any. Estació amb les inten-
cions de la nostra comunitat 
parroquial. Benedicció, re-
serva i cant dels goigs.
L’Associació de la visita do-
miciliària ofereix rebre -als 
igualadins dels barris del 
Poble Sec, Set Camins i Les 

Comes- les imatges de la 
Sagrada Família a casa un 
cop al mes, per demanar la 
benedicció de Jesús, Josep i 
Maria sobre les nostres fa-
mílies. Són les tradicionals 
capelletes que es passen en-
tre veïns. Més informació al 
938030427.

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

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604 

 carnsduran@gmail.com

 Carn de qualitat 
Tracte de proximitat 
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El Saló estarà obert 
fins el 4 de gener, cada 

dia de 10.30 a 19.30 
hores, excepte el 31 de 
desembre, que tancarà 
a les 14h, i el dia 1, que 

estarà tancat

Obre portes el Saló de la Infància, que proposa als més petits 
una mirada al futur i a la tecnologia
REDACCIÓ / LA VEU 

D imecres va obrir por-
tes el Saló de la In-
fància, que celebra 

aquest any la seva 34a edició 
i tindrà lloc fins al 4 de gener 
de 2018, consolidant com a 
nou espai el recinte de l’antic 
Escorxador.
El departament municipal de 
Joventut, impulsor del Saló, 
torna a vetllar, com és tradi-
ció, perquè el Saló de la Infàn-
cia sigui un espai d’oci, joc i 
esbarjo però, alhora, un espai 
amb continguts didàctics que 
contribueixin a despertar la 
curiositat i a desenvolupar el 
coneixement dels infants. 
Els últims anys s’ha celebrat 
El Saló de les Idees (2012), El 
Saló Bestial (2013), Un Saló 
Sonat! (2014) i El Saló dels 
Xefs (2015) i El Saló del Cine-
ma (2016) i enguany el Saló 
posarà la mirada en el món de 
la tecnologia i s’anomenarà, 
doncs, El Saló Tecnològic. La 
voluntat, tal i com s’ha expli-
cat, és animar els nens i nenes 
de la ciutat a interaccionar 
amb el seu entorn, explorar, 
participar i adquirir coneixe-
ment en aquest àmbit. 
La regidora de Joventut, Pa-

trícia Illa, ha destacat diverses 
propostes d’aquesta edició, so-
bretot pels infants més grans, 
com per exemple les activitats 
de realitat virtual o els jocs de 
minecraft. S’amplia també l’es-
pai nadons i es mantenen les 
activitats que sempre tenen 
millor acollida, com el rocò-
drom, els llits elàstics, la pista 

d’skate o el circuit de karts, en-
tre molts altres. A més, també 
com a novetat, els assistents 
al saló es poden descarregar 
gratuïtament una nova apli-
cació per a mòbils que, a ban-
da d’oferir tota la informació 
relacionada amb el Saló, els 
permetrà participar en un 
concurs diari. 
L’entrada al saló costa 3,5€ 
al dia, si bé és gratuït per a 
menors de 3 anys i acompa-

nyants  majors de 12  anys. Hi 
ha abonaments de 4 dies per 
11€, i un servei de guarda-ro-
ba per un euro.
El cartell d’aquesta edició 
és obra de Xavier Mula que, 
com ja ha fet en les darreres 
edicions, ha convertit en pro-
tagonistes de la imatge els 
Esmolets. Ara, però, aquests 
dos personatges, molt esti-
mats pels infants de la ciutat, 
hi apareixen com a robots. 

L’il·lustrador igualadí ha vol-
gut representar concretament 
“els típics robots vintage de 
joguina per als més petits” i, 
per a posar-hi més èmfasi, ha 
fet una representació a par-
tir de collage amb elements 
i textures metàl·liques reals, 
tot plegat “sobre un fons blau 
fosc en què destaquen les 
llums, colors i resplendors 
característics dels elements 
tecnològics”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge, 
31 de desembre, s’ini-
ciaran els missatges 

radiofònics del Patge Faruk. 
Seran presents fins el 4 de 
gener, cada dia, a través de 
Ràdio Igualada (103.2 FM). 
El 31 de desembre, a les 7 de 
la tarda. Dia 1 de gener, a les 
5 de la tarda. Dia 2, 3 i 4 de 
gener, a les 7 de la tarda. 
El model del missatge es 
pot descarregar des del web 
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. Els missatges del 
1 de gener hauran de lliurar-
se com a màxim avui 29 de 
desembre. 

Lliurament de les cartes 
i recepció de paquets

Diumenge comencen els habituals missatges per la ràdio 
del Patge Faruk, abans de la cavalcada, divendres vinent

Dilluns, fidel a la seva cita de 
cada any, el Patge Faruk re-
brà tots els nens i nenes amb 
el lliurament de les cartes, de 
2/4 d’11 del matí a 2/4 de 3 de 
la tarda, al teatre de l’Ateneu.
D’altra banda, a partir de di-
marts estarà oberta la recep-
ció de paquets, que es farà a 
l’Avinguda Mestre Montaner, 
número 99, a l’edifici Ignasi 
Carner, en les dates i els hora-
ris següents: 
Dia 2 de gener  de les 6 de la 
tarda a les 10 de la nit. Dia 3 
de gener  de les 6 de la tarda a 
les 10 de la nit. Dia 4 de gener 
de les 6 de la tarda a les 10 de 
la nit. Passada aquesta hora 
no serà possible admetre cap 
altre paquet.
Per a mes informació podeu 
també consultar la pàgina 
web, www.reisdigualada.cat.

La Cavalcada, amb el recor-
regut i horaris habituals
Divendres vinent tindrà lloc 
l’acte més esperat per a tot-

hom: l’espectacular Cavalcada 
dels Reis d’Orient a Igualada, 
a partir d’1/4 de 6 de la tarda, 
davant de l’antic hospital, on 
hi haurà una petita actuació 
de les bandes i rebuda de les 

autoritats locals a Ses Majes-
tats els Reis d’Orient. 
Acte seguit, a les 6 de la tar-
da, inici de la cavalcada amb 
el següent recorregut: Passeig 
Verdaguer (cantonada Joa-

quima de Vedruna), av. Mont-
serrat, av. de Caresmar, c/ de 
la Soledat, plaça del Rei, c/ de 
Sant Jordi, rambla del General 
Vives, rambla de Sant Isidre, 
rambla Nova, c/ de Sant Fer-
ran i plaça Castells.
Ea farà un repic de campanes 
per anunciar la sortida de la 
cavalcada.  Acompanyament 
de les bandes: Banda de Músi-
ca d’Igualada i la Unió Filhar-
mònica d’Amposta. 
Consells de seguretat durant 
la cavalcada: 
· Eviteu de recollir caramels 
a la zona de pas de camions i 
carrosses. 
· Vetlleu i controleu els nens 
i nenes perquè no s’aproximin 
a les rodes dels vehicles. 
· Queda prohibit transitar en-
tre els vehicles i les carrosses 
durant tota la Cavalcada. 
· Cal esperar el pas dels dar-
rers camions de la Cavalcada 
abans d’ocupar la calçada. 
· En cas de pèrdua contacteu 
amb la Policia Local. 
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Mapa de Tabàrnia, on es pot veure la “Anoia Española”.

L’Anoia passa dels 
118.000 habitants 
per primera vegada

Els impulsors de Tabàrnia separen l’Anoia en dos: 
la “española” i la “catalana”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A quests dies podem 
veure com els mitjans 
de comunicació de 

tot l’Estat informen del con-
cepte “Tabàrnia”, que vindria a 
ser una comunitat autònoma 
nova a Espanya, formada per 
les demarcacions de Barcelo-
na i Tarragona, on les forces 
polítiques “constitucionalis-
tes” van obtenir els millors re-
sultats a les eleccions del 21D. 
Si bé gairebé tothom, també 
a Espanya, s’ha agafat el de-
bat com una broma divertida, 
el cert és que un cop d’ull al 
mapa ens permet veure com 
l’Anoia també en surt afecta-
da. Efectivament, els promo-
tors de Tabàrnia parteixen la 
comarca literalment en dos: 
a la seva conveniència “elec-
toral”, el sud de l’Anoia passa 
a ser la “Anoia Española”, i la 
resta, la “Anoia Catalana”. 

Pobles amb la majoria de 
vots d’ERC o de Junts per 
Catalunya, a Tabàrnia
Es nota que els autors de la 
“idea” no apunten maneres a 
l’hora de fer mapes. En el cas 
de la “Anoia Española”, bàsi-
cament, es queden amb tot el 
sud de la comarca, a on Ciuta-
dans va assolir la victòria, com 
Masquefa, Piera, Cabrera o la 
Torre de Claramunt, però, “de 
passada”, amb l’intenció clara 
d’arribar a Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí, 

L’Anoia ha passat per primera 
vegada en la seva història dels  
cent divuit mil habitants, 
passant a tenir-ne 118.405, 
segons les dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. Es 
tracta d’un miler de persones 
més en relació al 2016.
La població resident a Cata-
lunya és de 7.496.276 perso-
nes,  47.944 habitants més 
que un any enrere i conso-
lida la tendència de creixe-
ment iniciada l’any anterior. 
El component principal del 
creixement de la població el 
2016 ha estat el saldo migra-
tori amb l’estranger (estimat 
en 38.371 persones), seguit 
d’un creixement natural de 
5.684 persones (68.973 naixe-
ments menys 63.289 defunci-
ons) i un saldo migratori amb 
la resta d’Espanya positiu de 
3.889 persones.
La població ha crescut a 26 
comarques, i ha disminuït a 
16. Les comarques que han 
crescut més han estat el Baix 
Penedès (12,5‰), el Giro-
nès (11,1‰) i el Barcelonès 
(9,5‰). D’altra banda, l’Alt 
Urgell (-10,2‰), el Baix Ebre 
(-9,9‰) i la Ribera d’Ebre 
(-9,1‰) han estat les que han 
perdut més població en ter-
mes relatius.
El saldo migratori amb l’es-
tranger és el component que 
ha aportat creixement a un 
major nombre de comarques 
(un total de 33). 

Un 17,7% de jubilats 
El procés d’envelliment conti-
nua, com a resultat de la com-
binació d’una natalitat baixa i 
una esperança de vida alta, i 
des de l’any 1995 a Catalunya 
hi ha més població major de 
65 anys que població menor 
de 15 anys. A l’Anoia hi ha 
actualment 20.967 persones 
amb més de 65 anys, la qual 
cosa suposa el 17,7% del total 
de la població, per sota de la 
mitjana del país.
A Catalunya i ha 117,5 per-
sones majors de 65 anys per 
cada 100 menors de 15 anys 
(índex d’envelliment). El 
percentatge de població de 
65 anys i més ha passat del 
18,5% el 2016 al 18,6% el 
2017. L’envelliment de la po-
blació presenta diferències 
importants en el territori. A 
la Terra Alta hi ha un 29,1% 
de jubilats. En canvi, a la Vall 
d’Aran, en són el 13,9%, i al 
Gironès, el 15.1%. 

on també van guanyar, s’apro-
pien de municipis com el Bruc, 
Hostalets de Pierola,  Capella-
des o Vallbona, on va guanyar 
Esquerra Republicana, o, fins 
i tot, van més enllà i s’agafen 
Òdena, Castellolí, la Pobla, 
Carme i fins i tot Igualada, on 
va emportar-se la majoria de 
vots Junts per Catalunya. Per 
als creadors de Tabàrnia, tot 
això és “Anoia Española”.

Un concepte inventat 
l’any 2015
“Tabarnia” és un concepte 
satíric inventat en 2015 per 
l’entitat Barcelona is not Cata-
lonia, organització que mostra 
rebuig a la independència de 
Catalunya, amb certs vincles 

amb la plataforma, considera-
da pròxima a l’extrema dreta, 
Societat Civil Catalana. El mot 
és format a partir de les parau-
les “Tarragona” i “Barcelona” 
més el sufix -nia, és un neolo-
gisme no acceptat existent des 
del 2012. 
El territori proposat pels ide-
òlegs comprèn les comarques 
de l’Alt Camp Baix camp, del 
Tarragonès, del Baix Penedès, 
de l’Alt Penedès, del Garraf, 
del Baix Llobregat, del Vallès 
oriental, del Vallès occidental, 
del Barcelonès, del Maresme i 
de diferents zones del Moia-
nès, el Bages, l’Anoia i la Selva. 
D’aquestes comarques, l’inde-
pendentisme supera el 50% 
en vots al Moianès [77,29%], 

l’Alt Penedès [61,98%], l’Alt 
Camp [61,57%], el Bages 
[61,28%], la Selva [56,28%], 
el Maresme [53,78] i l’Ano-
ia [51,61%] i supera en vots 
(sense arribar al 50% del to-
tal) als partits unionistes al 
Baix Camp [48,2%], al Vallès 
Oriental [47,51%] i a Barce-
lona ciutat [45,78%]. D’altra 
banda, l’unionisme supera el 
50% dels vots al Tarragonès 
[55,21%] (incloent Tarrago-
na capital), al Baix Penedès 
[51,81%] i al Baix Llobregat 
[55,17%].  
La mateixa organització Bar-
celona is not Catalonia creà 
la bandera no oficial d’aquest 
“territori”, a partir de les de 
Tarragona i Barcelona. 

El fort vent malmet cases antigues del centre de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU 

E l fort vent d’aquest di-
mecres va malmetre 
la teulada i canona-

des de moltes cases velles 
del centre de la ciutat, tal i 
com acostuma a passar quan 
plou molt o,  com és el dar-
rer  cas, es produeixen ven-
tades de consideració. Afor-
tunadament, cap incident va 
causar ferits ni problemes 
importants. 
El més destacat a ser a la 
Rambla Nova, quan un tros 
d’una canonada d’un edifici  
es va desprendre. Els Bom-
bers van retirar la part de ca-
nonada que encara quedava 
penjant així com dues lones, 
per motius de seguretat. El 
carrer es va haver de tallar 
durant uns minuts.
En aquest sentit, la Gene-

ralitat va activar dimecres 
el pla Ventcat per les for-
tes ventades previstes a la 
majoria de comarques de 
Catalunya.

Els Bombers van atendre 
678 avisos per incidències 
relacionades amb el vent a 
tot el país, i en paral·lel, el 
telèfon d’emergències 112 

de Catalunya va rebre fins 
1.175 trucades. La majoria 
d’aquestes trucades eren per 
caiguda d’arbres, cobertes i 
mobiliari urbà. 

La caiguda d’una canonada en una casa de la Rbla. Nova va obligar a tallar el carrer. Foto: Ton Casellas.



Per debate el món 
del lideratge de les 

dones en el món em-
presarial la UEA ha 

convidat a empresàries 
de renom, com Joana 

Amat, Gemma Gasulla 
o Maravillas Rojo

El col.lectiu de la UEA Inquieta tanca un any marcat 
pel lideratge “en femení”
REDACCIÓ / LA VEU 

T ractar el lideratge des 
de la visió i posició 
de les dones. Aquest 

és l’objectiu que la Comissió 
UEA Inquieta es va marcar 
per treballar al llarg de l’any i 
el tema sobre el qual han gi-
rat tots els actes organitzats 
aquest 2017. 
Per parlar de Lideratge en 
femení la Comissió UEA In-
quieta ha convidat a dones de 
renom en el món de l’empresa-
riat com Joana Amat, co di-
rectora d’Amat Immobiliaris i  
presidenta de Fidem (Funda-
ció Internacional de la Dona 
Emprenedora). Amat va ser la 
convidada d’honor al Meeting 
UEA Inquieta on va oferir la 
ponència “70 anys de liderat-
ge, dificultats i reptes assolits”, 
una xerrada sobre lideratge, 
dificultats i reptes empresa-
rials des de la seva pròpia 
experiència personal, com a 
dona, i també com a profes-
sional, sobretot en el món del 
sector immobiliari. Segons la 
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ponent “observació, reacció, 
austeritat i flexibilitat són els 
eixos d’un bon lideratge”, i les 
pautes que han seguit les ger-
manes Amat per superar els 
moments menys favorables i 
fer créixer el seu negoci. 
Al llarg d’aquest 2017 la Co-
missió UEA Inquieta també 
ha convidat a Maravillas Rojo, 
vicepresidenta d’Abacus Co-
operativa, i política catalana, 
en el marc del cicle “Conver-
ses Inquietes”, que es va cele-
brar coincidint amb el dia de 
la Dona Treballadora. Sota el 
títol “Dones i iniciativa em-
prenedora”, Maravillas Rojo 

va parlar de la situació de la 
dona en general i en el món 
de l’empresa en especial, afir-
mant que la situació ha avan-
çat “però no de manera sufici-
ent”. Per Rojo “les quotes han 
ajudat, però segons ella el més 
important és ampliar la visibi-
litat i la presència de les dones 
en els càrrecs decisoris per ar-
ribar a tenir una participació 

més equitativa i així disminuir 
la bretxa salarial existent”. 
El lideratge també va ser el 
tema sobre el qual va girar el 
workshop celebrat el maig a 
càrrec de la coach i formadora 
executiva Gemma G. Gasulla. 
Un grup de directives i empre-
sàries de la comarca van tre-
ballar en aquest taller valors 
com l’empoderament, el lide-

ratge innovador, la confiança 
i la gestió. 
Des de la Comissió UEA 
Inquieta es fa una valora-
ció positiva de tots els actes 
organitzats, i s’afirma que el 
lideratge és un tema que se-
guiran treballant així com la 
visibilitat i el posicionament 
de la dona d’empresa en l’en-
torn econòmic. 

 

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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Disset corals de la ciutat van oferir la tradicional 
Cantada de Nadales a la plaça de l’Ajuntament

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres, 22 
de desembre, la pla·
ça de l’Ajuntament 

d’Igualada va acollir la tradici·
onal Cantada de Nadales, amb 
la participació de disset corals 
de la ciutat, que van interpre·
tar peces típiques d’aquestes 
dates, en una activitat coor·
dinada pel departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun·
tament. 
La direcció de la cantada va 
anar a càrrec d’Ona Alonso, 
Claudina Canals i Carla Ro·
dríguez de la Coral Els Ver·

dums, amb l’acompanyament 
de piano de Biel Jorba. En 
aquesta activitat hi col·labo·
raven el Gremi de Flequers de 
l’Anoia i voluntaris del teixit 
associatiu de la ciutat que, en 

acabar, vam oferir a públic i 
cantaires un tast de coca. 

Camí dels Desitjos
També el mateix vespre i a 
la mateixa plaça, es va dur a 

terme una altra de les activi·
tats proposades en l’agenda 
municipal Els reis del Nadal: 
l’encesa del Camí dels Desit-
jos. Centenars de persones de 
totes les edats van traçar un 

camí d’espelmes, posades dins 
d’unes bosses de paper en què 
tothom hi va poder escriure el 
seu desig per al nou any. Una 
iniciativa que era novetat en el 
Nadal igualadí.

REDACCIÓ / LA VEU 

S i entre el 18 de novem·
bre i el 16 de desembre 
vau comprar en algun 

dels establiments Nou Centre 
que han participat a la Cam·
panya de Nadal, és molt pos·
sible que tingueu una de les 
15.000 butlletes amb les que 
els establiments de la Zona 
Comercial Nord d’Igualada 
donen la possibilitat de gua·
nyar fins a 2500 euros als seus 
clients.
El sorteig es va fer el passat 
19 de desembre a les instal·
lacions de l’Hotel Canaletes i 
s’han repartit vint premis de 
125€ cadascun. Aquests pre·
mis, al seu torn, van repartits 
en cinc xecs de 25 euros que 
els afortunats poden utilitzar 
en els diferents establiments 
Nou Centre adherits a la 
campanya.
Els números premiats d’aquest 
any son: 05006 (Mesón del 
Abuelo); 05250 (Anoiafoto); 

12541 (Restaurant Aqua); 
02133 (Fruiteria J. Serra); 
12086 (Don Relax); 01511 
(Fruiteria J. Serra); 10983 
(Opcinatura); 07498 (Escola 
Atrezzo); 14098 (Xarcuteria 
Ibañez); 03929 (Prisma Fo·
tografia); 01587 (Fruiteria 
J. Serra); 00613 (Opcinatu·
ra); 04550 (Dispunt Pintu·
res Anoia); 02630 (Papereria 

l’Avet); 03603 (Pressto Tinto·
reria); 00678 (Opcinatura); 
10598 (Supermercat Sant 
Agustí); 09447 (Joan Carles 
Joiers); 11306 (Restaurant 
Curucú); 02797 (Franquesa 
Kroko Bags). Els afortunats 
poden posar·se en contac·
te al telèfon 662159710 o 
a través de la web noucen·
treigualada.cat.

Ambient de Nadal
Un any més, el dia 23 de desem·
bre al matí, les corals infantils 
de l’escola Monalco i de l’escola 
Akord’s van fer gaudir els co·
merciants i clients dels establi·
ments de l’Àrea Nord d’Iguala·
da amb la tradicional cantada 
de nadales.
L’activitat l’organitza cada any 
l’Associació Nou Centre per 
aquestes dates i té una gran ac·
ceptació entre els veïns i comer·
ciants del barri. Els nens van 

Nadales i 2.500€ entre els clients de les botigues 
de la Zona Comercial Nord d’Igualada

recórrer els carrers més comer·
cials i van cantar nadales cone·
gudes per tothom al mateix car·
rer i dins dels establiments Nou 
Centre. Al final, pels volts de la 
13h i per cloure l’activitat, les 
dues corals van fer una cantada 
conjunta davant de l’església de 
la Sagrada Família.
L’objectiu principal de l’activitat 
és la de fer barri i, així mateix, la 
promoció i dinamització de la 
Zona Comercial Igualada Nord.



Neix el “Fons Gràfic”, recull del disseny fet a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

Durant la recent jor-
nada d’IDEA es va 
presentar i oficialit-

zar el projecte Fons Gràfic 
“El disseny fet a Igualada” 
una iniciativa impulsada per 
Disseny=Igualada de recu-
peració i posada en valor del 
patrimoni gràfic de la ciu-
tat i comarca. L’associació 
va demanar a l’historiador, 
crític i comentarista d’art i 
disseny Daniel Giralt-Mi-
racle la direcció d’honor del 
projecte. 
L’acte fou presidit pel presi-
dent de l’associació Xavier 
Vives, l’il·lustríssim senyor 
Xavier Boquete, president 
del Consell Comarcal de 
l’Anoia, el senyor Lluís Ce-
rarols director dels Serveis 
Territorials del Departa-
ment de Cultura de la Ge-
neralitat, Pere Camps, en 
representació de l’Alcalde 
Marc Castells i el director 
d’honor Daniel Giralt-Mi-
racle. 
El president de l’associació, 
Xavier Vives, va defensar 
la necessitat de recuperar 
aquest material i preser-
var-lo com una part del pa-
trimoni cultural però també 
que es busqués la manera 
de donar-li nova vida en un 
espai expositiu on les esco-
les d’art poguessin aprendre 
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història, estils i tècniques. 
Giralt-Miracle en la seva 
intervenció d’acceptació de 
la direcció d’honor va fer 
un recorregut per la histò-
ria del grafisme publicitari i 
va mostrar com les diferents 
tecnologies d’impressió han 
influït en el disseny. Pere 
Camps, al seu torn, va agrair 
la iniciativa i va donar tot el 
suport de l’administració 
perquè es pogués portar a 
cap. 
Va cloure l’acte la firma 
de compromís per part de 
l’Ajuntament, de l’associa-
ció Disseny=Igualada i del 
Consell Comarcal, de pre-
servar, el material que es 
pugui anar recuperant, en 
els espais de l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia. 

El projecte: Fons Gràfic 
Des de la segona meitat del 
segle XX Igualada ha desen-
volupat una intensa activitat 
empresarial, especialment 
en el sector tèxtil, que va 
propiciar el creixement d’ac-
tivitats vinculades a la co-
mercialització del producte 
i el màrqueting, entre elles 
el disseny en els seus dife-
rents vessants: disseny tèxtil 
(estampats, jacquards…), 
disseny d’indumentària (gè-
nere de punt, confecció…), 
disseny gràfic (embalatge, 
publicitat…)

Impressors, editors i disse-
nyadors han destacat pro-
fessionalment no solament 
a nivell local sinó que també 
molts dels seus treballs han 
tingut projecció internaci-
onal, ja sigui per l’activitat 
exportadora de les empreses 
igualadines, ja per les co-
mandes gràfiques d’empre-
ses multinacionals (Nestlè, 
Braun…). 
Disseny = Igualada vol re-
cuperar el treball de tots 
aquells dissenyadors, grafis-
tes i dibuixants que, durant 

molts anys, han aportat els 
seus dissenys que han pres-
tigiat la indústria local i ara 
els cal figurar com actors 
d’una part del patrimoni 
cultural de la ciutat. 
El projecte es vol dirigir a 
dissenyadors gràfics, en ac-
tiu o no, a empreses que ba-
sen els seus productes en el 
disseny, a particulars diposi-
taris de documents gràfics o 
publicitaris, a col·leccionis-
tes i amants de la ciutat que 
tinguin material dissenyat a 
Igualada o per igualadins i 

els anima a fer-ne donació 
per crear un Fons Gràfic del 
Disseny Fet a Igualada. 
El material recollit serà di-
positat a l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia amb la voluntat 
de crear un espai didàctic i 
consultiu perquè serveixi no 
solament als historiadors, 
sinó també a les noves ge-
neracions d’estudiants de 
disseny i art, i s’aproximin 
als qui han estat mestres i 
puguin conèixer de primera 
mà els millors sabers de les 
arts gràfiques. 
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Escola Marista renovada 1986-1994.

Una elogiable mirada a l’Escola dels Maristes d’Igualada, en el 
bicentenari de la Fundació Marista, a l’Estat francès
CARMEL.LA PLANELL / LA VEU 

E nguany, els Maristes 
han estat celebrant amb 
tota mena de congratu-

lacions el dos cents aniversari 
de la seva fundació; i si bé una 
exposició itinerant, “Maristes: 
200 i +”, que va ser presentada 
el mes d’octubre, a Biblioteca 
Central d’Igualada, en un lluït 
acte d’inauguració presidit per 
la directora del col·legi Maris-
tes Igualada, Montse Pons, el 
director del CRAE “La Llar”, 
Cesc Elías, i l’’Il·lm. Sr. Marc 
Castells, et convidava a desco-
brir els principis, les ensenyan-
ces i les nombroses vivències 
referides a les diferents escoles 
així com a tota l’obra social de 
què ha estat receptora la po-
blació catalana; no van ser es-
catimats uns memorables epi-
sodis del passat per a, des del 
present, dibuixar un cobejós 
programa de futur.
Tanmateix, i a un pas de tancar 
l’any, malgrat que el calendari 
d’actes commemoratius abraci 
bona part del 2018, és del tot 
inexcusable de fer un modest 
repàs a mode d’homenatge 
de la certificada història de la 
Comunitat Marista a la ciutat 
d’Igualada, des del valor de la 
seva presència i del seu enco-
miable llegat. En aquest sentit, 
avui, quan el col·legi és una 
fundació ben establerta i inte-
grada a la ciutat, una fita que 
de llarg ha estat participada 
per persones d’arreu -des de les 
primers direccions de proce-
dència francesa i suïssa- fins a 
aquelles pròpiament catalanes 
i de la resta de l’Estat espanyol; 
uns i altres han nodrit un pro-
jecte educatiu que també ha 
comptat amb el suport de mi-
lers de famílies del tot compro-

meses en el ponderable projec-
te educatiu del centre.
Els primers passos d’aques-
ta institució a la nostra ciutat 
et situen en un 23 de març de 
1896, moment en què l’arxi-
preste de Santa Maria d’Igua-
lada, Mn. Ramon Boixeda, i el 
germà Pablo Maria -en  repre-
sentació del superior general- 
van signar, a Canet de Mar, un 
contracte per a la instal·lació 
dels germans maristes a Igua-
lada, una realitat que veuria 
la llum, en un local del carrer 
d’Antoni Franch, el venidor 
18 d’agost del mateix any, amb 
la direcció del germà Epifani 

Lluís i una junta integrada per 
l’arxipreste de Santa Maria, 
Ramon Boixeda, i els senyors: 
Joan Deops, alcalde d’Igualada 
i l’administrador de l’Hospital, 
Salvador Llopis, a més de dis-
tints representants de la socie-
tat igualadina.
Aviat, emperò, en fer-se petit 
aquell primer espai, es va pro-
cedir a l’operació de compra 
de l’horta de Can Ferreny, al 
carrer de Sant Carles, entre els 
carrers de la Trinitat i de Sant 
Vicenç; una avinentesa que va 
donar pas a la inauguració del 
nou col·legi, a l’any 1905. Tot 
seguit, un encadenat d’adversi-
tats -unes econòmiques i altres 
relacionades amb el efectes de 
la Setmana Tràgica- van pro-
vocar algunes davallades en 
el nombre d’alumnes  i fins i 
tot el tancament temporal del 
col·legi. Més endavant, a l’any 
1914, bo i superant els dos 
cents alumnes, el col·legi va 
poder dedicar un merescut ho-
menatge al germà Lluís, el seu 
fundador. 
Amb els anys, en un lent pro-
cés de ferma consolidació de 
la institució escolar a la ciutat, 
a més de la consecució plena 
tota la  propietat del terreny 

del carrer Sant Carles, van su-
mar-se dues importants cele-
bracions quasi consecutives: 
els primers cent anys de la cre-
ació de l’Institut Marista i els 
vint-i-cinc anys de l’arribada 
dels germans maristes a Igua-
lada. En qüestió de temps, el 
nombre d’alumnes va augmen-
tar considerablement i això va 
obligar a una respectable am-
pliació del recinte escolar; una 
ampliació que veuria  un incert 
avenir i el cessament de l’activi-
tat educativa durant els anys de 
la Guerra civil espanyola. En 
mig de les grisors de la post-
guerra, els germans maristes es 
van proposar de concedir molt 
més crèdit i reconeixement al 
col·legi bo i incorporant les 
etapes de batxillerat, amb la 
construcció d’aules noves. En-
demés, va ser aquí, quan es va 
produir una primera incorpo-
ració d’educadores femenines, 
va ser el cas de les mestres: Ra-
mona Pedrós i Conxita Benito, 
just al curs 1967-68.
A l’any 1972, el mateix de la 
celebració del 75è aniversari 
de la fundació del col·legi, va 
ser fundat el Club Muntanya 
o Torxa. En aquesta dècada i 
les següents, el col·legi ja s’ha-

via consolidat com a un centre 
d’una reputada autoritat aca-
dèmica, magnificada per uns 
estrets lligams amb l’avenir de 
la ciutat. En aquest context, un 
fet remarcable va ser l’ingrés de 
l’escola al món de la coeduca-
ció, amb la primera promoció 
de nenes, al curs 1985-86. Efec-
tivament, i en conseqüència es 
va fer necessària una nova ofer-
ta de places, una solució que es 
faria viable amb la imminent 
construcció d’un nou col·legi al 
barri de Les Comes, que va ser  
inaugurat al curs 1996-1997, 
coincidint amb l’arribada dels  
Germans Maristes a Igualada. 
Seguidament, a més de con-
vertir-se en la primera escola 
de la Institució, que va dispo-
sar d’una Llar d’Infants; és de 
subratllar la Inauguració de 
l’obra social i escolar, el CRAE 
La Llar Igualada, un Centre 
Residencial d’Acció Educativa, 
col·laborador de la Direcció 
General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència, que 
va iniciar-se en tant que re-
sidència per a alguns dels 
infants i joves tutelats per 
la Generalitat de Catalunya; 
en el sentit d’encaminar-los 
envers una positiva inserció 

Escola Marista 1905-1986.

Escola Marista 1896- 1905.
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social, laboral i familiar.
De més recent, l’Escola Ma-
rista de Catalunya ha entrat 
a formar part de la Província 
Marista de l’Hermitage, amb 
França, Grècia, Hongria, Algè-
ria i Suïssa, indrets on una co-
munitat de germans treballen 
a Ginebra al servei de la FMSI 
(Fundació Marista per a la So-
lidaritat Internacional), cen-
trada en els drets dels infants 
i els joves; aquesta comunitat 
provincial porta el nom de la 
Casa que Marcel·lí Champag-
nat (originari de la Vall del 
Loira, Franca) va construir 
amb les seves pròpies mans, i 
és la destinació que permet als 
maristes del nostre país esta-
blir llaços i elaborar projectes 
amb altres comunitats de fora 
de Casa Nostra. Des d’aquesta 
perspectiva, l’acció dels Maris-
tes a Catalunya s’ha dut a ter-
me principalment a través de 
les escoles i les obres socials, i 
també desenvolupant projectes 
en el món del lleure i de la so-
lidaritat, representats per uns 
dos mil professionals que acu-
llen a més d’onze mil criatures i 
joves, a través de deu escoles i 
catorze obres socials; en el ben 
entès que, a escala internacio-
nal, l’Escola  Marista està pre-
sents a vuitanta-un països.
Quant a la més estricta missió i 
principis vocacionals dels Ger-
mans Maristes, des dels seus 
orígens, aquest col·legi ha estat 
una comunitat inspirada en 
l’espiritualitat i el llegat de Mar-
cel·lí Champagnat, que pro-
mou una educació integral per 
als seus alumnes, mitjançant 
el desenvolupament harmò-
nic dels valors humans i cris-
tians. Òbviament, cada època 
li ha atorgat un caràcter propi, 
però amb un únic fonament: el 

respecte envers les persones, 
l’amor als infants i la difusió de 
la cultura i l’educació des de la 
convivència i l’amor al treball 
i en base a la fe cristiana; tot 
presentant a Maria de Natzaret 
com a model a seguir.
Ben entrat al segle XXI, Maris-
tes Igualada segueix, doncs, el 
seu camí però amb uns valors 

renovats, sempre perseguint la 
realització  d’apropar a cada 
generació d’igualadins i ano-
iencs a una pedagogia creati-
va i activa, oberta a tothom i 
summament inscrita en la so-
cietat i el context que els són 
propis; i que els ajudi a créixer 
i formar-se com a persones 
i com a cristians. En aquesta 

mateixa direcció, l’Escola pro-
jecta una oferta educativa fora 
de les aules, des d’una visió in-
tegral de la persona, amb acti-
vitats esportives, de voluntariat, 
solidàries i de formació, com 
és el cas de l’associació Marista 
d’eScoltes, al costat d’altres. 
Al capdavall, es commemoren 
dos cents anys d’un somni; un 
somni que va prendre forma 
en un humil racó de França, 
a La Valla-en-Gier, una co-
munitat pobra de muntanya, 
on Marcel·lí Champagnat va 
iniciar la seva activitat pasto-
ral. Un somni que es manté 
viu dins del cor de milers de 
persones de cultures diferents; 
i que els Maristes volen com-
plimentar amb un generós 
agraïment al seu testimonial 
passat alhora que vivint un 
present que mira al futur amb 
gran entusiasme.

Representació del Centre, amb l’Alcalde, a l’Exposició.

L’escut de l’Escola Marista  conservat al Centre Cívic Anys 2000.
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Carlota Martí Niubò @Carlota_Marti

Dario Castañé @im_dario

Marc Castells  @marccastells

Òmnium Anoia @OmniumAnoia 

Alba Vergés Bosch @albaverges

iaia Toneta @Iaia_Toneta

Àngel Soteras Largo @angelsoteras

Fira d’Igualada @firaigualada

Campus Motor Anoia @campus_motor

El Casino de Calaf @CasinodeCalaf

El patge Faruk, igual que Juncker, també ha fet un 
llibre blanc. Però només té un escenari: hi apunta 
els noms dels nens que s’han portat bé. Els que 
som o hem estat nens igualadins coneixem la im-
portància de ser-hi. 
#patgefaruk #reisigualada #whitepaper

No sé si a la @VeuAnoia avui estaran escoltant les 
meves rialles... Boníssima! 
PD: jo també sóc més del Sankt Pauli!

Després de 8 anys d’aturada es reemprèn la 79a. 
Copa Nadal que organitza el @cnigualada a la 
històrica piscina del Molí Nou (1934) amb l’ai-
gua a 4,8 graus. Amb 54 valents!!

Nadales per la #Llibertat a #Igualada ! Hem om-
plert la plaça de l’Ajuntament de cants de pau i lli-
bertat . Jordis, Quim, Oriol, us volem a casa!  
#LlibertatPresosPolítics

Serà un honor representar la marca catalana 
@desigual amb la que em sento molt identifica-
da en el meu dia a dia. Així anem fent República!

Avui m’ha arribat la factura de la llum! Osti, tu! 
Que bons que són aquests de les energètiques fent 
bromes pels sants innocents!

Després de guanyar les eleccions d’ahir, @ERC_Ca-
pellades ja hem tret pancartes i cartells. Els cartells de 
l’Oriol @junqueras, però, no els hem retirat. És el mí-
nim que podíem fer per recordar la injustícia del seu 
empresonament 
#LlibertatPresosPolítics @Esquerra_ERC @ERCAnoia

Estem preparant una nova edició de la Fira de 
Reis, sabies que és una de les fires més antigues 
de les que se celebren a casa nostra? Des de que 
el 1373 Pere III el Cerimoniós concedí a Iguala-
da el privilegi de celebrar una Fira!

Sabies que... ...el pati de llums del Campus Mo-
tor està format per tres tallers amb accés directe 
per vehicles a través d’un pati interior amb accés 
restringit?

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...

”Hi haurà nervis i tensió, és ine-
vitable. Però segur que hi anirem 
amb un immens treball previ i 
amb moltes possibilitats d’èxit, 
som així...
No serà pas fàcil, s’haurà de de-
fensar com mai però ho aconse-
guirem, clar!
Jo, com sempre, espero viure-ho 
darrere la meva Cannon i tant de 
bo sàpiga captar aquells moments 
de joia, alegria i llàgrimes d’emo-
ció que només es produeixen en 
aquestes ocasions d’aquesta nos-
tra gran família.
Està clar doncs que la notícia 
que m’agradaria llegir a la Veu 
de l’Anoia és que els Moixigan-
guers d’Igualada han descarregat 
el seu primer 3 de 9 amb folre i 

Més de 50 nedadors desafien el 
fred a la 79a Copa Nadal d’Igua-
lada.

Àlex Varea i Anna Mallofré, del 
@cnigualada, guanyadors absoluts.

#Igualada #Anoia #igersigualada 
#igersanoia #natacio #CopaNadal

Humans de l’Anoia   @humansanoia

Instants de La Veu              @veuanoia

veuanoia · Follow

#5 Pau Corcelles

Demà [avui] a les 21h no et perdis el Concert 
de Gala de Cap d’Any del #CasinodeCalaf amb 
la #JOFICAT! Un concert que és possible fruit 
d’una engrescadora col·laboració entre aquesta 
jove orquestra i la @xarxateatres

FOTO: Cesc Sales

si és possible durant aquest nou 
any 2018.
Per cert, posats a demanar, 

Vilanova del Camí es va lle-
var el passat dilluns amb 3 
cotxes cremats i 35 cotxes 
amb les rodes punxades. 

El dijous passat, van apa-
rèixer en diversos col·leguis 
electorals d’Igualada sobres 
falsos, es tractaven de sobres 
que s’utilitzen per abonar el 
cost del vot per correu.

El vídeo de l’exregidor iguala-
dí Jaume Viscarra anant a vo-
tar en les passades eleccions 
del 21-D amb una curiosa 
indumentària va fer-se viral 
a les xarxes.

m’agradaria un titular breu, ex-
pressiu i amb lletres majúscules, 
JA SOM DE 9!!!  “ 
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Segueix-nos!



20  |  COMARCA Divendres, 29 de desembre de 2017

ANOIA / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona posa a disposició 
de tots els ciutadans 

la cartografia topogràfi-
ca urbana digital 3D escala 
1:1000 dels municipis me-
nors de 20.000 habitants de 
la demarcació de Barcelona 
que podran descarregar en 
format pdf  geolocalitzat a 
través del  Portal d’informa-
ció geogràfica IDEBarcelo-
na. 
Actualment es poden des-
carregar 139 cartografies 
municipals de la demarcació 
de Barcelona. Els municipis 
les poden cercar de dues ma-
neres en un mapa interactiu 
i fent una cerca mitjançant 
el cercador municipal. Allà 
hi trobareu la data del vol i 
la data de la revisió de camp.
Un avantatge que presenten 
aquests pdfs és  poder  vi-
sualitzar la informació to-
pogràfica que conforma la 
cartografia 1:1000 per capes 
(altimetria, planimetria po-
lígons i toponímia) activant 
i desactivant els diferents 
elements. La informació se-
leccionada es pot imprimir 
a escala 1:1000.
Aquests pdfs referenciats 
permeten funcions pràcti-
ques com ara mesurar dis-
tàncies,  perímetres i àrees, 

sempre dins el límit d’error 
de tolerància de la cartogra-
fia 1000, i fer anotacions en 

La cartografia topogràfica municipal 
escala 1:1000 a l’abast de tothom en 
format pdf

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Dilluns dia 25 de de-
sembre, Nadal, al 
matí van aparèixer al 

carrer Zorilla, al barri de La 
Pau de Vilanova del Camí, 
tres cotxes cremats. L’alarma 
la va donar un veí de la zona 
quan faltaven 10 minuts per 
les  8 h, per tant, els fets es 
van cometre quan ja era de 
dia.
Fins els llocs dels fets s’hi va 
desplaçar una dotació dels 
Bombers que van sufocar el 
foc que encara cremava els 
vehicles i que també va cau-
sar desperfectes en façanes i 
via pública.  Fins el lloc dels 
fets també s’hi va desplaçar 
la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra que van iniciar 
una investigació conjunta per 
esclarir els fets.
A la mateixa zona, concreta-

ment als carrers Frai Juníper 
Serra, Goya i carretera de La 
Pobla es van localitzar tam-
bé 35 vehicles amb les rodes 
punxades, alguns dels quals 
estaven estacionats en un pàr-
quing comunitari privat. La 
regidora de Seguretat, Imma 
González, explicava al Vila-
nova Informació, que l’ona-
da de fets delictius van més 
enllà i també s’han registrat 
robatoris en dos establiments 
regentats per paquistanesos, 
un al barri La Pau i un altre a 
Santa Llúcia, on “una colla de 
joves s’han emportat begudes 
alcohòliques”.
González explicava que una 
persona els hauria pogut veu-
re fugir en un cotxe petit ne-
gre. Podria tractar-se, explica 
la regidora, d’un vehicle robat 
al barri de La Pau aquell ma-
teix matí i que també investi-
guen els Mossos d’Esquadra.

Tres cotxes cremats i 35 
més amb les rodes punxades 
a Vilanova del Camí

Actualment ja es 
poden descarregar 139 
cartografies municipals 

de la demarcació de 
Barcelona

Aquests pdfs 
referenciats permeten 
funcions pràctiques 

com ara mesurar 
distàncies, perímetres 
i àrees i fer anotacions 

en el mateix fitxer

el mateix fitxer.
Posar aquesta informació 
territorial a l’abast de tot-
hom forma part dels ob-
jectius del pla d’actuació 
2016-2019 de la Diputació 
de Barcelona, per tal d’avan-
çar cap a una Administració 
pública que, a més  de donar 
servei als governs locals, es-
tigui oberta a la ciutadania  
a través dels recursos tec-
nològics que ofereix la IDE-
Barcelona.

2X1
per a les sessions del dia:

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

7 i 14 de gener
3/4 de 12 del migdia

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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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Més de 500 persones 
van passar pel Saló 
de la Infància de 

Vilanova del Camí, en el seu 
primer dia d’obertura. El Saló 
ambientat en l’espai, ha estat 
un bon atractiu per als menuts 
que han gaudit amb els espais 
de manualitats però sobretot 
amb els inflables i els llits elàs-
tics. 
Saló es divideix en diferents 
espais de jocs: manualitats, 
petit chef, disfresses, pinta 
cares, oficis, primera infàn-
cia, inflables, consoles i llits 
elàstics. També hi ha un espai 
d’entitats.
DiverEvent és l’empresa encar-
regada d’organitzar el muntat-
ge i de donar contingut al Saló 
on hi podeu trobar inflables, 
tallers de cuina, un espai de 
consoles… Pel que fa a les ac-
tivitats més esportives estaran 
ubicades a l’exterior, a la plaça 
de Can Papasseit.
En el marc del Saló de la In-
fància també tindran lloc dife-
rents activitats. S’habilitarà un 
punt de recollida de joguines 
perquè cap nens ni nena es 
quedi sense joguines la nit de 
Reis. Una activitat que orga-
nitza i coordina la Creu Roja 
Anoia amb el suport de la re-
gidoria de Serveis Personals 
de l’Ajuntament de Vilanova.
Dimecres va tenir lloc una 
exhibició canina de rescat de 
Creu Roja Anoia que va ser un 
reclam per a la quitxalla tot i 
que els gossos que realment 
han triomfat al Saló han estat 
els de la Patrulla Canina.
Rubble, Marshall y Skye van 
passar per l’escenari de Can 
Papasseit i després han dedi-

cat més de 40 minuts a fer-
se fotos al photocall amb els 
nens i les nenes que visitaven 
el Saló.
Ahir dijous, a part de diverses 
activitats durant tot el dia es 
va dur a terme la tradicional 
recepció del Patge Makalí.

Divendres 29 de desembre: 
Hulk i Spiderman
Per a divendres, les activitats 
del Saló inclouen una exhi-
bició de la unitat canina se la 
Policia que visitarà Can Pa-
passeit juntament amb la Po-

El Saló de la infància de Vilanova 
comença amb molt bon peu

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La presidenta de la Di-
putació de Barcelona, 
Mercè Conesa, ha sig-

nat aquest dimarts crèdits per 
valor d’1,4 milions d’euros 
amb l’alcaldessa de Vilanova 
del Camí, Noemí Trucharte i 
l’alcalde dels Hostalets de Pi-
erola, Daniel Vendrell. Con-
cretament, el crèdit signat 
amb l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí és de 804.699,73 
€, dels quals 34.504,52 € estan 
subvencionats per la Dipu-
tació. En total, s’han signat 
crèdits amb 23 ajuntaments 
de la demarcació per valor de 
33.058.799,41 €. 
Gràcies al conveni signat en-
tre la Diputació de Barcelona 
i el Banc de Sabadell, els ajun-
taments poden obtenir una 
línia de préstecs per a inver-
sions a un tipus d’interès pre-
ferencial. Al llarg de tot l’any 
passat, la Diputació de Bar-
celona va signar crèdits per 
valor de més de 95 milions i 

mig d’euros, dels quals més de 
4 milions i mig estaven sub-
vencionats per la pròpia cor-
poració.
A l’acte de signatura dels 
préstecs també ha assistit el 
director de la Direcció d’Ad-
ministracions Públiques de 
Banc Sabadell, Xavier Garcia.
L’any passat es va firmar 
l’acord entre la Diputació de 
Barcelona i Banc Sabadell que 
permet impulsar el Progra-
ma de Crèdit Local, fruit del 
procés de selecció d’entitats 
realitzat durant l’any 2016. El 
Programa permet als ajunta-
ments i entitats municipals 
descentralitzades reduir els 
costos financers dels préstecs 
dels municipis destinats a no-
ves inversions. 
Així, les entitats locals també 
poden acollir-se a operacions 
de préstecs a llarg termini, a 
actuacions relacionades amb 
millores a la tresoreria i a lí-
nies de préstecs pont per a 
inversions finançades amb 
subvencions.

La Diputació signa un 
crèdit amb Vilanova de 
més de 800 mil euros

licia Local i els nens i nenes 
també rebran la visita de dos 
personatges de la Marvel: en 
Hulk i l’Spiderman.

Dissabte 30 de desembre: Es-
pectacle familiar entorn al 
Nadal
Per a dissabte 30 de desem-
bre, s’ha preparat un especta-
cle infantil i familiar que gira 
entorn a les festes de Nadal i 
l’arribada dels reis mags. Es 
cantaran nadales, viatges en 
trineu i balls bens divertits per 
compartir en família.

A   U   T   O   M   O   C   I   Ó
   Automòbils nous, seminous i d’ocasió
   Servei tècnic de reparacions multimarca
   Pintura i planxisteria

Av. Països Catalans, 30 · IGUALADA · T. 93 803 36 50 · comercial@rosichmotors.com · www.rosichmotors.com
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui va viure la 
pèrdua d’una de les 
persones que més 

van fer per la vida associati-
va del municipi, especialment 
des de la vessant esportiva. 
Salva Vázquez Hernández, 
soci número 1 de la Unió Es-
portiva Sant Maure, exjugador 
i exdirectiu, ens deixava com 
a conseqüència d’una malal-
tia a l’edat de 77 anys. Salva-
dor Vázquez va ser regidor de 
Via Pública de l’Ajuntament 
de Montbui, formant part de 
l’equip de govern socialista 
entre els anys 1999 i 2003. 
La cerimònia de comiat per 

Salvador Vázquez es va dur a 
terme aquest dimecres al matí 
al tanatori d’Igualada, que va 
quedar-se petit davant la gran 
afluència de persones de tots 

els àmbits que van voler-hi 
donar l’últim comiat, entre 
ells diferents autoritats mont-
buienques encapçalades per 
l’Alcalde Teo Romero.
Salvador Vázquez, procedent 
de Cáceres, va ser una de les 
persones que es va establir a 
l’incipient nucli urbà mont-
buienc durant la dècada dels 
60 del segle passat. Va ser una 
persona de referència en l’àm-
bit associatiu del municipi, i 
especialment en el creixement 
de la Unió Esportiva Sant 
Maure, club on va sobresor-
tir per ser un dels directius 
més importants especial-
ment en l’etapa de la presi-
dència de Juan Luque.

Ens ha deixat Salvador Vázquez, 
exregidor montbuienc i “alma-màter” 
de la Unió Esportiva Sant Maure

MONTBUI / LA VEU 

El dissabte 23 de de-
sembre va tenir lloc el 
Mercat de Nadal, una 

de les activitats destacades del 
programa nadalenc a Montbui. 
Coincidint amb aquesta sorti-
da d’alguns comerciants locals 
i també diferents paradetes 
d’artesans, es van dur a terme 
diferents activitats paral·leles 
com ara la Tòmbola Solidària 
de l’entitat Artesanas de Cora-
zón. Aquesta mateixa entitat va 
coordinar a Montbui la reco-
llida de la Marató Solidària de 
Joguines de Creu Roja Anoia.
Els més menuts van poder 
participar i realitzar diferents 
tallers i també van poder pro-
tagonitzar l’activitat del “Caga 
Tió”, amb sorpreses i regals. 
També es van organitzar acti-
vitats com inflables i jocs tradi-
cionals, amb la col·laboració de 
l’Associació Inama i una xoco-
latada, gràcies a la tasca incan-
sable de la Comissió de Festes 
Nucli Urbà.
El punt culminant d’aquest 
Mercat de Nadal va ser el 
lliurament del veredicte del 
sisè Concurs d’Aparadors Na-
dalencs, premi que va recaure 
en Òptics Valls, per segon any. 
L’Alcalde de Montbui Teo Ro-
mero va presidir el lliurament 
d’un premi que s’ha convertit 
en una tradició per als comer-
ciants de Montbui. 
D’altra banda, a les 12 del mig-
dia, a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra, es va dur a terme una activi-
tat de “L’hora del conte”, amb el 
títol “Un Nadal màgic”, la qual 
va anar a càrrec d’”Alma i mar 
de contes”. La sessió estava es-
pecialment indicada per a in-
fants a partir dels tres anys.
Cal destacar a nivell esportiu 
que durant tot el dissabte es va 
organitzar a l’Estadi Municipal 
de Futbol una prova “Pande-
reta”, puntuable per al Cam-
pionat d’Espanya d’”Agility”. 
Es tractava d’una competició 
organitzada pel Club Agility 
Rivalcan, que tenia al mont-
buienc Luis Luque com a mà-
xim representant.
Com és habitual, la gran acti-
vitat del dissabte nadalenc va 
ser l’Arribada del Patge Ham-
mend a Montbui, que va aple-
gar centenars de persones a 
la Plaça de l’Ajuntament. El 
Patge va adreçar-se als infants 
montbuiencs, els va recordar 
que molts d’ells es troben en el 
Llibre Blanc, i que rebran els 
corresponents regals, i que els 
seus desitjos es faran realitat.

El diumenge 24 de desembre 
entre les 11 del matí i la una 
de la tarda es va organitzar a 
Mont-Àgora una activitat fa-
miliar: un “fotocol” amb ani-
mació amb els personatges de 
Disney. L’activitat va permetre 
que els més menuts es por-
guessin fotografiar amb perso-
natges de l’univers Diseny com 
ara en Mickey i la Minnie.
I a les vuit del vespre de diu-
menge una trentena de perso-
nes van participar a l’activitat 
de recolliment “El silenci del 
Nadal”, un espai de reflexió 
solidària i humana que va ser 
organitzat per les entitats locals 
Baula-COR, ACO i JOC.

Ha començat el “Nadal al 
Carrer” 
Des de dimecres i fins aquest 
divendres  es du a terme una 
nova edició del “Nadal al Car-
rer”, conjunt d’activitats adre-
çades a la mainada d’entre 3 i 
12 anys. Les propostes van co-
mençar dimecres amb una sor-
tida a “La ciutat dels somnis” 
de Barcelona. 
Aquest dijous s’ha organitzat 
un “Taller de postals i arbres de 
Nadal”, mentre que a la tarda es 
farà un “Taller de papallones 
nadalenques” i el divendres pel 
matí es realitzarà una sessió de 
cinema infantil a Mont-Àgora i 
a la tarda els infants faran cagar 
el Tió. 

Marató Solidària de “Zumba” 
i el lliurament de la Carta al 
Patge, durant els propers dies
Les activitats nadalenques a 
Montbui continuaran amb for-
ça durant els propers dies. Així, 
aquest proper dissabte dia 30 a 
les 11 del matí s’organitzarà a 
Mont-Àgora una “Marató So-
lidària de Zumba”. Per pren-
dre-hi part, cada participant 
haurà de portar un producte 
d’higiene personal. 
També dissabte, entre les set de 
la tarda i les nou del vespre el 
Patge Hammend participarà 

en una trobada amb la maina-
da. No és el lliurament tradi-
cional, encara que aquells que 
ho desitgin podran portar les 
seves peticions al patge reial.
El tradicional lliurament de la 
Carta al Patge Hammend tin-
drà lloc aquest diumenge 31 
de desembre. Al Nucli Urbà es 
podran portar les cartes al Pat-
ge al CCC La Vinícola entre les 
11 i les 14 hores. Al Nucli Antic 
el lliurament de les cartes amb 
les peticons dels infants es farà 
a partir de les 11.30 hores a 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu. 

Montbui començarà el 2018 
amb Revetlla i Ball de la Gent 
Gran a La Vinícola
El dia 1 de gener Montbui en-
cetarà el 2018 primerament 
amb Revetlla al CCC La Viní-
cola. Aquesta activitat comen-
çarà a la una de la matinada.
D’altra banda, entre les sis de 

Montbui viu intensament les festes nadalenques

la tarda i les nou del vespre del 
mateix dia 1 de gener s’organit-
zarà el Ball de la Gent Gran, 
organitzat per l’Associació de la 
Gent Gran, i que enguany tin-
drà l’acompanyament musical 
del grup Doble Perfil.

Recepció de joguines per a la 
Cavalcada
El dimarts 2 i el dimecres 3 de 

gener entre les 11 i les 13 hores 
i entre les 17 i les 20.30 hores 
es durà a terme la recepció de 
joguines de la cavalcada del 
Nucli Urbà a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Montbui.
Al Nucli Antic es podran dur 
les joguines a l’Ateneu el dijous 
4 de gener entre les 20 i les 22 
hores  el divendres 5 entre les 
16 i les 18 hores.
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ÒDENA / LA VEU 

Des d’avui i fins diven-
dres, Òdena obre les 
portes un any més del 

seu parc de Nadal ubicat al Pa-
velló Mestre Vila Vell. L’espai 
infantil té un horari d’onze a 
dues del migdia i de cinc de la 
tarda a vuit del vespre, dime-
cres 27, dijous 28 i divendres 
29 de desembre. L’entrada és 
gratuïta per a tothom i s’oferi-
ran activitats diverses durant 
els tres dies.
El recinte compta amb diver-
ses activitats com tallers de 
pintar la cara, tallers de tre-
balls manuals, inflables, un 
brau mecànic, un circuit de 
cars, una pista d’escalèxtric, 
jocs tradicionals, llits elàstics, 
pista gegant de futbol... i un 
espai infantil per als més pe-
tits.
A banda de les activitats fi-
xes s’ha organitzat una grae-
lla d’activitats per a cada dia, 
així el dimecres 27 a les cinc 
de la tarda arribaran els patges 
reials, a dos quarts de set vi-

Òdena obre el Parc de Nadal amb 
activitats gratuïtes per a tothom

sita dels personatges Mikckey 
i Minnie, a dos quarts de vuit 
exhibicions del grup de joves i 
petits D&S i visita dels bom-
bers d’Igualada. El dijous 28 
al matí hi haurà Paintball in-
fantil a la zona Bike-Parc, a 
dos quarts de sis de la tarda 
exhibició rítmica Òdena, a 
les sis Zumba-kids amb Eva i 
a les sis de la tarda Helen de 
l’acadèmia d’anglès d’Igualada 
Doron oferirà un storytelling. 
Finalment, divendres al matí 
hi haurà activitats especials 

com el rocòdrom, tallers per 
crear instruments reciclats, 
taller de ren de Nadal, batuca-
da, taller de neteja i cuida d’un 
burro català a càrrec d’Òdena 
Village, exhibició d’unitat ca-
nina a càrrec de la policia local 
d’Òdena i a la tarda, visita de 
l’ambulància de la Creu Roja, 
puja al cotxe de la policia, ta-
ller de zumba kids amb Rocio, 
storytelling a càrrec de Helen 
Doron Igualada, country 
Line Dance i tancament amb 
Konkatrons.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’ajuntament vilanoví ha 
fet un reconeixement a 
les persones voluntà-

ries que col·laboren en dife-
rents projectes municipals. 
Aquest dimecres l’alcaldessa 
Noemí Trucharte acompa-
nyada de la regidora de Cul-
tura, Participació i Règim 
Interior, Imma González i 
d’altres regidors de l’equip de 
govern van rebre els volunta-
ris de Protecció Civil al Con-
sistori.
Tant Noemí Trucharte com 
Imma González van tenir 
paraules de gratitud cap als 
membres de l’entitat que par-
ticipen activament en moltes 
de les activitats que s’organit-
zen al municipi, donant su-
port a la Policia Local.
El cos de Protecció Civil de 
Vilanova del Camí es va fun-
dar l’any 1982. Els volunta-
ris realitzen tasques d’ajuda 

i coordinació amb la Policia 
Local en actes públics.
 
Felicitacions i gratitud per 
als col·laboradors de Ràdio 
Nova i de la Comissió de 
Festes
Els col·laboradors de Ràdio 
Nova i els membres d ela Co-
missió de Festes també van 
rebre dimecres les mostres 
de gratitud i de reconeixe-
ment del consistori vilanoví.
Aquesta temporada Ràdio 
Nova compta amb una vin-
tena de col·laboradors entre 
La Carmanyola i el Kol·lektiu 
Nokturn, alguns dels quals 
porten més de 12 anys par-
ticipant en els projectes de 
l’emissora municipal.
Pel que fa a la Comissió de 
Festes, són sis les persones 
que col·laboren de manera 
altruista en l’organització i la 
logística d’esdeveniments lo-
cals, un dels més importants 
és la Festa Major.
 

Reconeixement de l’ajuntament 
vilanoví als voluntaris de 
Protecció Civil, Ràdio Nova i 
Comissió de Festes

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta setmana han finalit-
zat les obres d’ampliació de 
l’espai de jocs infantils de la 
plaça del Mercat que ha su-
mat 140 metres quadrats als 
200 que ja existien. Les obres 
van començar durant la ter-
cera setmana de novembre.
Juan Manuel Cividanes, regi-
dor d’Urbanisme, explica que 
“aquesta ha estat una de les 
apostes de l’equip de govern 
que ha prioritzat l’ampliació 
d’aquest espai que es troba al 
centre del nucli urbà i que sol 
estar molt concorregut”. Tam-
bé s’ha fet una tria de nous 
jocs infantils per al gaudi de 
la quitxalla.

El projecte, amb un pressu-
post de 49.500€ + IVA, ha 
permès la instal·lació de jocs 
adaptats a diferents edats i la 

La plaça del Mercat disposa d’un espai 
de jocs infantil ampliat

pavimentació del terra amb 
cautxú.
L’actuació ha anat a càrrec de 
Moix Serveis i Obres.

L p
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

Durant aquests dies 
l’Ajuntament de la 
Torre de Claramunt 

ha engegat una nova fase de 
canvi de lluminàries conven-
cionals per noves lluminàries 
de tecnologia led. Amb aques-
ta acció el municipi segueix 
amb el seu pla de sostenibilitat 
energètica i fomenta la cura 
pel medi ambient.
Les llums que s’han canviat 
en aquesta nova fase són les 
dels carrers el voltant de l’es-
cola CEIP La Torre.  Concre-
tament, són els carrers Barce-
lona, Lleida, Tarragona, Verge 
de Montserrat, Igualada, Pie-
ra, Muranta i Major. En total 
son 73 nous punts de llum pú-
blica de tecnologia led de 40 
watts de potència. 
La voluntat de l’ajuntament és 

aplicar aquesta política ener-
gètica en tots els edificis pú-
blics i així s’ha fet progressiva-
ment. Aquesta actuació forma 
part dels bons propòsits del 
consistori quant a Medi Am-

La Torre de Claramunt estrena 
més carrers amb lluminària led 

bient; realitzar inversions sos-
tenibles que progressivament 
facin baixar els imports de les 
factures de subministres elèc-
trics i contribueixin a la cura 
pel medi ambient.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

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.
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

Dilluns, 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.

Dijous, 4 de gener:
• 21.00 a 23.30h Recollida 
d’encàrrecs per Ses Majestats 
els Reis d’Orient. Llar d’In-
fants Municipal “La Granota”

Divendres, 5 de gener:
• 18.30h. Arribada de Ses Ma-

Propers actes de les festes nadalenques 
als Hostalets de Pierola

jestats els Reis d’Orient. El re-
corregut será: Avgda dels Hos-
talets de Pierola i carrers de 
Sant Antoni, Major, Ronda de 
Ponent, carrers de Montserrat 
i Església, i finalment la Plaça 
Cal Figueres.

Dissabte, 6 de gener:
• 12.30h. Missa de Reis

Diumenge, 7 de gener:
• 18.30h. Ballada de sardanes 
amb la Cobla Ciutat de Man-
resa

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament ha lliurat els 
premis als comerços guanya-
dors del concurs d’aparadors 
que se celebra de forma anual 
coincidint amb la celebració 
de la Fira de Nadal. Aquest 
any han estat 9 els establi-
ments participants en el cer-
tamen, en el qual s’ha valorat 
la creativitat i originalitat, l’ús 
de productes propis, el resul-
tat visual i la vinculació amb 
les festes nadalenques.
Els encarregats de fer el lliu-

rament de premis als establi-
ments guanyadors han estat 
l’alcalde, Josep Llopart, i el 
primer tinent d’alcalde, Jor-
di Madrid, acompanyats de 
membres del pubillatge de 
Piera.
La Jardineria l’Encís s’ha em-
portat un val de 150 euros 
que s’hauran de gastar en els 
comerços de la vila. El segon 
i tercer premi, que s’han em-
portat vals de 100 i 50 euros, 
respectivament, han estat per 
als comerços l’Espígol i Tot 
Esport.

Jardineria l’Encís de 
Piera, guanyadora del 
concurs d’aparadors

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Masquefa, 
conjuntament amb l’Associació 
de Municipis per la Mobilitat i 
el Transport Urbà (AMTU), ja 
compta amb el servei de T-ver-
da.
Aquesta nova acreditació de 
mobilitat està adreçada a aque-
lles persones que hagin do-

nat de baixa un vehicle sense 
etiqueta de la DGT, i permet 
viatjar il·limitadament i de ma-
nera gratuïta per un període de 
tres anys en qualsevol servei de 
transport públic integrat. Els 
objectius de la nova targeta són 
principalment reduir l’impac-
te mediambiental dels cotxes 
contaminants i fomentar l’ús 
del transport públic.

Masquefa estrena la 
T-verda

2x1
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D E   L’A N O I A

Pa amb Oli i Xocolata!Pa amb Oli i Xocolata!

de 5èB de primària de 
les Escolàpies d’Igualada
Obsequi d’un berenar 
gentilesa de...

La guanyadora 
de la portada és...
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Tal com marca la tradició a 
la nostra escola, vam celebrar 
un dels esdeveniments més 
importants que realitzem al 
llarg del curs, les cantades de 
Nadal. Un acte entranyable i 
emotiu, i cal dir que amb mol-
ta assistència de públic que, 
per tercer any consecutiu, va 
omplir el Teatre Municipal de 
l’Ateneu de gom a gom.
Els alumnes d’Educació In-
fantil i Primària de la nostra 
escola van preparar amb mol-
ta il·lusió i dedicació aquestes 
actuacions. Enguany els nens 
i nenes van cantar per tots 
els assistents i familiars dels 
alumnes, nadales en català, 
castellà, anglès i fins i tot en 
llengua francesa. L’actuació 
que el nostre alumnat va pre-
parar durant vàries setmanes, 
va sortir molt bé i tothom en 
va quedar molt satisfet.
Alguns dels alumnes de cin-
què i sisè van pensar, assajar 
i interpretar una obra de tea-
tre molt breu, divertida i amb 
un argument molt creatiu i 

que, juntament amb la resta 
de cançons que van interpre-
tar conjuntament van fer les 
delícies del públic. Va ser un 
bonic i emotiu festival. Estem 
molt orgullosos dels nostres 
alumnes que han treballat 
amb il·lusió i esforç per tal de 
fer una celebració ben lluïda.
Volem agrair a tots els mes-
tres que amb interès i esforç 
hi han participat i, molt es-
pecialment, a la professora 
de música de l’escola, Urgell 
Vernet. Des d’aquestes línies 
també, volem manifestar pú-
blicament l’agraïment a pa-
res, mares i familiars que han 
col·laborat en aquest projecte 
de Nadal. Va ser molt bonic 
poder compartir amb tots ells 
tot allò que els nens i nenes 
havien preparat amb moltes 
ganes i esforç. Vam gaudir 
molt i esperem poder-ho re-
petir en els propers cursos.
La nostra escola que des de 
sempre ha fet una oferta per 
mantenir vives les tradicions, 
ha assolit amb la d’aquest any, 

la divuitena cantada de Na-
dal. També emmarcat dins 
aquesta celebració, l’AMPA 
de l’escola ha convocat el 40è 
concurs de pessebres entre els 
nostres alumnes, del qual es 
va fer el lliurament de premis 
durant la jornada de Portes 
Obertes de Nadal d’enguany. 
Una jornada que també va 
comptar amb una gran as-
sistència de públic en la que 
familiars i amics van poder 
gaudir de la decoració de l’es-
cola, que amb tanta dedicació 
mestres i alumnes van prepa-
rar, així com també recollir 
els treballs del trimestre i vi-
sitar l’exposició de pessebres, 
tot assaborint la tradicional 
coca i xocolata, gentilesa de 
l’AMPA de l’escola.  La parti-
cipació al 40è concurs de pes-
sebres ha estat, com sempre, 
molt alta i la qualitat pesse-
brística excel·lent. Felicitem 
a tots els participants i d’una 
manera molt especial, els 
guanyadors d’enguany. 
Enhorabona.
 

El col·legi Jesús-Maria celebra el Nadal

I per acabar el trimestre es-
colar, res millor que una 
cursa d’obstacles. Els encar-
regats d’organitzar-la van ser 
els nostres alumnes de Cicles 
de Grau Mig i Grau Superior 
d’Activitats Esportives amb 
l’ajuda dels seus respectius 
professors. La cursa es va 
desenvolupar al llarg de tot 
el matí del divendres al Parc 
Central d’Igualada. Va ser 
una cursa d’obstacles amb 
disfresses; una combinació 
d’esport i diversió. Els parti-
cipants van ser tots els nos-
tres alumnes de secundària 
i post-obligatòria. Una cur-

sa d’obstacles on van trobar 
bales de palla, pneumàtics, 
fang, i sorpreses diverses. 
Una cursa on van començar 
ben nets i van acabar ben 
bruts. Alguns fins i tot porta-
ven ulleres de submarinisme 
i d’altres d’esquí pel que es 
podien trobar. La cursa trac-
tava de fomentar la part llui-
tadora i a la vegada les ganes 
de superació de tots els par-
ticipants. Una cursa que tot 
i no ser competitiva va tenir 
premis per les diferents cate-
gories. Al final tothom esta-
va d’acord, va ser una jorna-
da divertida i original.

La Christmas Race de 
l’Acadèmia Igualada

El passat dimarts 19 de de-
sembre el Col·legi Monalco 
va celebrar el seu tradicional 
Concert de Nadal. Al matí 
vam poder gaudir d’una ses-
sió matinal dedicada als avis 
i al vespre pels pares i mares. 
Amb un repertori molt variat 
i amb molta il·lusió, els nens i 
nenes, van aconseguir l’admi-
ració del públic assistent. La 
presentació va anar a càrrec 
de dues alumnes d’ESO que 
encara van fer més lluït l’ac-
te. Aprofitem l’avinentesa per 
desitjar unes bones festes a 
tothom.

Concert de Nadal del Monalco

El passat dilluns  dia 18 de 
desembre, els nois i les noies 
de 5è del col·legi Maristes, 
vam anar a la residència Pare 
Vilaseca a compartir una es-
tona amb els avis.
Hi ha trobades que no ens 
deixen indiferents i això és 
el que ens passa any rere any. 
Les mirades, les abraçades i 
l’acollida deixen empremta en 
la nostra vida. 
Vam cantar unes quantes na-
dales que vam  preparar a l’es-
cola, els vam  donar la nostra 

felicitació de Nadal. 
Recordarem amb il·lusió 
aquests bons moments com-
partits i intentarem acos-
tar-nos al  dia de Nadal  amb 
la mateixa senzillesa i escalf 
en què ens han rebut les per-
sones grans de la residència. 
Us desitgem a tots un Bon 
Nadal i una bona entrada 
d’any!

Alumnes de 5è Maristes 
Igualada

Els Maristes canten 
nadales a la Residència 
Pare Vilaseca
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De l’11 al 18 de desembre s’ha 
celebrat la Setmana de la Ci-
ència a l’Institut Joan Merca-
der. Des de les àrees de l’àmbit 
científic, matemàtic i tecno-
lògic s’han proposat diferents 
activitats, xerrades i tallers 
relacionats amb la ciència, 
la matemàtica i la tecnologia 
que han tingut molt bona ac-
ceptació entre l’alumnat. 
La setmana va començar amb 
els “Quatre racons de ciència” 
que alguns alumnes de tercer 
d’ESO van exposar al vestíbul 
de l’Institut per als alumnes 
de primer. Van poder fer pe-
tits tallers de biologia i quí-
mica, entre d’altres. El dime-
cres, els alumnes de l’optativa 
“Jocs d’estratègia” de primer 
d’ESO van compartir amb 
la resta de companys del seu 
nivell diferents jocs com, per 
exemple, les dames xineses o 
el Morris 9, i van explicar les 
regles i l’origen d’aquests jocs. 
Així mateix, els alumnes de 
l’optativa “Iniciació a la robò-
tica” de primer d’ESO van fer 
una exposició de robots Lego 
al vestíbul de l’Institut. Per la 
seva banda, els alumnes de 
tercer d’ESO, van poder gau-
dir el divendres del taller “Un 
dia de ciències amb Melquia-
des”, en què el ponent va fer 
diferents experiments de físi-
ca i, posteriorment, a les di-
ferents aules, els alumnes els 

van poder posar en pràctica. 
D’altra banda, els alumnes del 
projecte d’Àmbits van prepa-
rar un taller d’elaboració de 
sabó amb oli reciclat per a 
l’alumnat de quart d’ESO.
En el marc d’aquesta Setma-
na de la ciència, també s’han 
fet dues sortides. El dijous 
14 de desembre els alumnes 
de segon d’ESO van visitar el 
Museu de les Matemàtiques 
de Catalunya (MMACA), si-
tuat al Parc de Can Mercader 
a Cornellà de Llobregat. En 
primer lloc, es van resseguir 
els diferents mòduls del Mu-
seu (estadística i probabilitat, 
càlcul, geometria,…) i, amb 
l’acompanyament del guia i 
de les professores, els alumnes 

van poder comprovar d’una 
forma divertida i interacti-
va algunes de les curiositats 
que tenen les Matemàtiques 
que estan aprenent a classe i 
d’altres, com construccions 
geomètriques, el Teorema de 
Pitàgores, l’arc catenari, l’arc 
de mig punt, Escher i els seus 
mosaics, el calidoscopi, la 
proporció àurea, etc. En se-
gon lloc, la visita va continuar 
a l’exterior aprofitant algunes 
estructures arquitectòniques 
del parc, així com mobiliari i 
parts de l’edifici, per a fer una 
gimcana tot posant a prova 
enginy i capacitat de càlcul. 
El mateix dia, l’alumnat de1r 
i 2n del batxillerat científic va 
fer una visita al Centre Cien-

L’Institut Joan Mercader celebra la Setmana de la Ciència

tífic i Tecnològic de la Uni-
versitat de Barcelona (CCi-
TUB). Aquest centre conté 
un conjunt d’ infraestructu-
res científico-tècniques que 
tenen com a principal missió 
donar suport a la recerca i 
innovació en els camps de la 
Química, Ciència de Materi-
als i Biociències. L’alumnat va 
poder gaudir de demostraci-
ons i petites pràctiques amb 
els tres microscopis electrò-
nics més utilitzats en recerca: 
el microscopi electrònic de 
transmissió (TEM), el mi-
croscopi electrònic d’escom-
bratge (SEM) i el microscopi 
de forces atòmiques (AFM), 
i van poder experimentar 
també amb unes activitats de 
nanotecnologia.
D’altra banda, durant aquests 
dies, a les classes ordinàries 
també s’han dut a terme di-
ferents activitats relacionades 
amb la Setmana de la cièn-
cia. Els alumnes de primer 
d’ESO, en la matèria de Tec-
nologia, van construir unes 
caixes niu que es penjaran 
pel terme. Els alumnes de se-
gon d’ESO, en la matèria de 
Matemàtiques, van calcular 
quants cubs d’1 dm3 es ne-
cessiten per omplir un cub 
d’1 m3, per, posteriorment, a 
la classe de Tecnologia, cons-
truir els cubs; mentre que els 

alumnes del projecte Àmbits 
s’encarregaran de la construc-
ció del cub gran, d’1 m3. Els 
alumnes de tercer d’ESO, en 
la matèria de Tecnologia, van 
fer una activitat sobre deixa-
lles electròniques. Finalment, 
els alumnes de Batxillerat de 
la matèria d’Informàtica, van 
treballar les impressions i el 
disseny en 3D.
En definitiva, la ciència i la 
tecnologia han estat ben pre-
sents a l’institut durant tota la 
setmana i els alumnes de tots 
els nivells han pogut gaudir 
de tallers, xerrades o sortides, 
així com compartir experièn-
cies pràctiques amb alumnes 
de nivells diferents, en què els 
més grans han pogut ense-
nyar als més petits. Ha estat, 
doncs, una manera diferent 
d’aprendre, però també de 
compartir i de relacionar-se. 
Finalment, a les portes de les 
aules els alumnes han copiat 
frases de científics importants 
que els han agradat especial-
ment i que han fet ben visible 
a l’institut la temàtica cientí-
fica d’aquesta setmana. Una 
de les frases seleccionades, 
d’Stanley Gudder, resumeix 
molt bé un dels aprenentatges 
d’aquesta setmana: “L’essèn-
cia de les matemàtiques no 
consisteix a complicar el que 
és simple sinó a simplificar el 
que és complicat.”

Missatges xifrats? Encriptats? 
Codificats? Alguns alumnes 
de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat 
han pogut entrar en aquest 
món misteriós gràcies a una 
xerrada i un taller de CRIP-
TOGRAFIA molt interessants 
de la mà d’Òscar Font. Han 
descobert que les matemàti-

ques hi tenen molt a veure i 
han vist funcionar en directe 
una màquina codificadora de 
missatges de la Segona Guer-
ra Mundial.  És curiós saber 
que gràcies a intentar decodi-
ficar-la avui existeixin els or-
dinadors.  S’han quedat amb 
ganes de més!

Taller de criptografia a 
l’Ins Pla de les Moreres Els dies 19 i 20 de desembre 

els alumnes de la nostra es-
cola van realitzar el festival 
de Nadal al Teatre de l’Ateneu 
Igualadí. 
El dimarts, 19 de desembre, 
els alumnes de 1r, 2n i 3r van 
realitzar les cantades de Na-
dal. Aquests van interpretar 
diferents cançons: “He fet el 
pessebre”, “Father Christmas”, 
“M’agrada el Nadal”, “Navida-
d”...i moltes més. Van cloure 
el concert amb l’emblemàtic 
himne igualadí “El Patge Fa-
ruk” i la sorpresa general per 
tots els cantaires i públic as-
sistent va ser l’arribada dels 
patges d’Orient. Aquests ens 
van fer un bon discurs i tots 
els presents vam prometre fer 
bondat de la bona!
Dimecres dia 20, a dos quarts 
de set de la tarda va ser el 
torn dels alumnes d’Educació 
Infantil. Aquests van repre-
sentar la història del Nadal 

tot fent balls, danses i can-
çons nadalenques. Cada curs 
anava vestit d’un element dels 
Pastorets:   ovelles, ànecs, va-
ques, gallines, àngels, pastors 
i no hi podien faltar els dimo-
nis!
El segon torn va ser protago-
nitzat pels alumnes més grans 
de l’escola: 4t, 5è i 6è. Aquests 

ens van delectar amb unes 
cantades molt emotives amb 
cançons en català, castellà i 
anglès. L’última cançó va ser 
escollida pels alumnes de 6è. 
Aquesta va ser cantada per 
tots els alumnes. L’escollida 
va ser “Pluja de sons” on van 
expressar l’afecte i estimació 
cap a les seves famílies.  

Festivals de Nadal a les Escolàpies
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Un any més a l’escola hem 
organitzat un festival de Na-
dal solidari amb la Marató de 
TV3.
Totes les famílies han pogut 
col.laborar fent un donatiu 
per la Marató amb les guardi-
oles que van elaborar els nos-
tres alumnes de Cicle Superi-
or i que s’han col.locat dues 
tardes a les portes de l’escola.
Divendres passat, dia 15 de 
desembre, a la tarda, van fer la 
última recollida amb un festi-
val de Nadal solidari obert a 
les famílies on van actuar els 
alumnes d’Educació Infantil 
recitant els seus poemes i in-
terpretant cançons de Nadal. 
Seguidament els aluimnes de 

cicle Superirovan representar 
els pastorets  molts aplaudits 
per tots els assistents, 
Agraïm la col.laboració i im-
plicació de tots els mestres 
en aquesta festa i també el 

Festa de Nadal solidària a l’escola pare 
Ramon Castelltort i Miralda

suport de les famílies per fer 
possible aquesta donació com 
a escola a la Marató de TV3 
acumulant un import de    
Molts agraïts i molt Bones 
Festes!!! 

Quan l’ hivern ja treu el nas
i el fred fa el primer pas,
amb tota l´ alegria
al Dolors Martí i Badia
son molt benvinguts
els quatre savis caparruts!

Tot remuntant la Ciutat
han viatjat d’ amagat
brandant amunt  la testa,
de casa seva.. LA FESTA!

En Rufus, el traginer,
ha estat el més matiner
traginant-los amb paciència
en la seva diligència

Com que és una gran senyora,
Petra l’ encantadora
s’ ha empolainat, seductora
amb rialla encisadora.

En Mosca, l’ aviador
amb gran imaginació,
no ha  perdut l’ ocasió
de ballar amb dedicació

Veient com  d’ animada
estava  la mainada,

el músic Martingales 
volia cantar nadales !!

Tot saludant amb el braç
i rient per sota el nas
ens esperaven  al gimnàs...
Aquests caparruts són un cas!

Fent gresca al pati d’ infantil
ballaven amb molt estil..
aixeca la cama i balla!
al so de timbal i gralla!

i els infants, encuriosits
els tocaven amb els dits
són caparruts de debò,
però no fan gens de por!

Ha estat una idea genial
de dur el projecte al final
la gent dessota ens ha ajudat
amb gran amabilitat!

Ells viuen a la ciutat
i s´ estimen de veritat
l’ escola Dolors Martí,
molt els ho hem d’ agrair!!
D.M.

Caparruda sorpresa al 
Dolors Martí!

Els nens i nenes de la classe 
dels cérvols estem molt inte-
ressats amb  “EL BOSC”, és 
per això que mitjançant con-
tes hem conegut els MINAI-
RONS. Aquests follets molt 
feiners que viuen als boscos 
màgics, ens han fet riure, 
pensar i jugar  amb les seves 
aventures, ja que una vegada 
surten no paren de treballar. 
Han vingut al bosquet de la 
nostra escola i ens han deixat 
pistes per trobar la recepta 
que estava ben amagada entre 
els arbusts,  en un petit tub 
de fusta, envoltat de cireretes 
d’arboç, mores, gerds i na-
bius. Ens han ajudat  a saber 
quins són els fruits vermells 
per preparar una melmelada 

i  així poder convidar a les 
nostres famílies a la classe a 
fer un  “tastet del bosc”, on 
hem pogut passar una esto-
na plegats, tot mirant contes 

Projecte dels Minairons a P5 a l’Emili 
Vallès

i  gaudint  del bosquet de Mi-
nairons  que hem realitzat en-
tre tota la classe. Ha estat un 
projecte molt motivador per 
l’alumnat!

A grups de 6è de primària de 
les Escolàpies Igualada prepa-
ren amb molta il·lusió l’obra de 
teatre dels “Pastorets”. Des de 
que es reparteixen els papers a 
cadascun dels nens i nenes, els 
nervis, l’esforç, les ganes de fer-
ho bé ,la feina de tots els actors 
i actrius i l’entusiasme del direc-
tor i mestre d’informàtica de 
l’escola,  es veuen clarament a 

tots els assaigs i posades en es-
cena de l’obra. La representació 
s’inaugura per a la nostra escola 
en horari escolar, però es realit-
zen dues escenificacions més en 
horaris més assequibles perquè 
totes les famílies puguin venir 
a veure’ns.  De pastorets hi ha 
molts, pujant i baixant tàpies, 
però no hi ha pastorets, com 
els que es fan a les escolàpies.

Pastorets a les Escolàpies

Divendres vam comptar amb 
la visita de la companyia “Im-
pactaT, Intervencions Tea-
trals” que ens va sorprendre 
amb el seu teatre fòrum sobre 
assetjament “Tu no jugues”.
L’alumnat de primer d’ESO va 
ser partícep , tot convertint-se 
en actors i assessors, de la si-
tuació de bullying plantejada. 
Per què comencem a asset-
jar a una persona? Qualsevol 
pot ser víctima d’assetjament? 
Quin paper prenen les vícti-
mes? I els amics? I els profes-
sors? I les famílies? Somriures, 
llàgrimes, tensió, empatia... 
Tot un còctel de sentiments 
per remoure consciències.

“Tu no jugues” a l’Ins Pla de les Moreres
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La platea del teatre de l’Ateneu 
es va omplir de gom a gom. Es 
respirava emoció, il·lusió, … 
Els infants preparats per fer la 
seva millor actuació, els avis 
impacients per veure el seu 
net o neta.
El dimarts a la tarda a l’Escola 
de l’Ateneu vam gaudir d’una 
experiència molt especial. Els  
infants de 2 a 5 anys van con-
vidar a  llurs avis i àvies a l’Es-
cola, un espai, on per a ells és 
casa seva,  per mostrar-els-hi 
les aules, les activitats, els di-
buixos , els amics amics que 
tenen...
El paper dels avis a les  famílies 
d’avui és fonamental. Fan una 
tasca de suport als pares sovint 
poc valorada. Els mestres els  
veiem a l’Escola per recollir o 
portar els infants, s’encarre-
guen d’emportar-se’ls a dinar 
a casa seva, els acullen quan 
els pares tenen una reunió, 
quan ha sortit un imprevist, 
quan des de l’Escola  truquem  
perquè l’infant està malalt,... 
Avui educar un infant és una 
tasca complexa que necessita 
de tota la comunitat; dels pa-
res,  dels mestres i de l’Escola, 

amb qui compartim el Pro-
jecte Educatiu,  però també 
dels avis i de tota la família.
Els avis són les arrels dels 
nostres infants, són el fo-
nament que no es veu però 
manté estable i dret l’edifici. 
Sovint ells disposen de temps 
per cuidar-los, per escoltar, 
per compartir jocs, temps per 
compartir amb ells , … temps 
que de vegades els pares no 
tenen. Un temps i un espai 
diferent, no pas millor que els 
que ocupen pares i mares.
Des de l’Escola de l’Ateneu 
volíem donar les gràcies a 
tots els avis i àvies dels nos-
tres infants, perquè per a ells 
són importants. Sovint són 
part de les nostres conver-
ses a l’aula i us coneixem a 
través de les seves paraules : 
“ L’avi Pep m’ha explicat que 
...; la iaia Maria  m’ha llegit 
un conte;  amb la iaia Mercè 
hem fet galetes...,, hem anat 
d’excursió al bosc amb els avis 
i hem trobat un bolet que.... 
l’avi està malalt..., avui vin-
drà a buscar-me la iaia Lola 
i em quedaré a dormir a casa 
seva..”. Aquests són fragments 

de converses dels nostres in-
fants a les aules d’educació in-
fantil. Els avis  són presents a 
les nostres aules .
“Està clar que hi ha moltes 
maneres de fer d’àvia i d’avi: 
mimar a temps complet, a es-
tones, ocasionalment, des de 
la proximitat o excepcional-
ment, però, en tots els casos, 
aquesta relació té una peculi-
aritat especial. La perspectiva 
vital els porta a actuar i veure 
la vida de manera molt dife-

 Els avis i les àvies a l’Escola de l’Ateneu

rent i, per això, les urgències 
són unes altres i la serenitat 
que dóna la trajectòria viscu-
da i la perspectiva del futur 
porta a no haver d’assumir 
aquestes responsabilitats pa-
rentals i a voler sintonitzar 
amb la mirada infantil que tot 
just es desperta.”     
La Festa dels avis va consistir 
en unes danses a partir del 
conte ” Les cuques de llum”, 
de Mya Hamelin amb adap-
tació de Xesco Boix, i en un 

recital de dècimes de Nadal 
. Després els avis i àvies van 
acompanyar als infants a llurs 
aules i van compartir un dolç 
berenar de Nadal .
La presència dels avis i les 
àvies en el món infantil ocupa 
un espai que omple la vida de 
tota la família, per això també 
volem que siguin presents a la 
nostra Escola. 
Moltes gràcies avis i àvies pel 
temps que compartiu amb els 
nostres infants.” 

El passat dissabte 18 de no-
vembre, al Museu de la Pell es 
va organitzar el 2n Tast-Tech, 
un esdeveniment que durava 
tot el matí on diferents esco-
les i empreses locals enfoca-
des a la tecnologia exposaven 
els seus productes i novetats. 
També es van fer conferenci-
es i exposicions orals de tre-
balls de recerca de Batxillerat. 
Va ser una matinal molt inte-
ressant.
El grup d’alumnes de 3r 
d’ESO participants a la Lego 
Leage del Badia i Margarit 
vam decidir participar-hi. 
Divendres a la tarda ho vam 
muntar i dissabte al matí vam 
tenir molta feina perquè el 
nostre estand estava sempre 
ple. Vam exposar diferents 
robots fets per nosaltres, en-
tre els quals hi havia un cotxe 
que seguia una línia negra al 
terra sense desviar-se (Ro-
bot Car Elegoo), i un robot 
Mindstorm que amb un braç 
mecànic i un sensor de co-
lor resolia un cub de Rubik 
i altres figures i treballs amb 
Lego realitzats tant a les ho-
res de pati com a les hores de 
tutoria per treballar temes 

d’escola verda, de cohesió de 
grup…
Estem contents perquè els 
nostres projectes van agra-
dar molt a les persones que 

El Badia i Margarit al Tast-Tech

visitaven l’esdeveniment i a 
la premsa. Vam sortir al ca-
nal Taronja i  la gent en va fer 
força ressò a Twitter.

David Muñoz – 3r d’ESO

La celebració de fer cagar el 
Tió a l’Acadèmia ha estat un 
any més, un dels moments 
més esperats pels menuts de 
l’escola. Els petits d’infantil 
han participat plens d’emo-
ció i nerviosisme. Al llarg 
d’aquests dies, després d’ha-
ver arribat de les muntanyes, 
el Tió ha estat alimentat co-
piosament per tots els infants. 
Cal alimentar-lo molt!!, deien 
entre ells. 
Arribat el dia, la il·lusió de 
fer cagar el Tió estava en 
boca de tots. Acompanyats 
per les diferents mestres i en 
diferents torns, els nens van 
picar i cantar la tradicional 

cançó del Tió, a l’espera dels 
desitjats regals. I com sem-
pre, aquest Tió no va fallar. 
Després de cantar i destapar 
la manta, sota el seu ventre 
hi havia coca, llaminadures, 
xocolata.... i n’hi havia per 
tothom. Els crits d’alegria 
van omplir momentàniament 
l’espai on celebràvem la festa. 
Després amb cares somrients 
ens en tornàrem a la classe on 
durant llargs moments recor-
dàrem les reaccions de tots 
nosaltres davant del Tió.
I ara, sense que ningú ho hagi 
vist, ha desaparegut; possi-
blement hagi marxat cap a les 
muntanyes fins l’any vinent.

La festa del tió a l’Acadèmia
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 Durant el mes d’octubre, com 
cada any, hem tornat a iniciar 
els projectes de voluntariat en 
els quals hi participen pares, 
mares, familiars , persones 
adultes externes a l’Escola i 
exalumnes de 15 anys (alum-
nes de 4t ESO de l’Escola 
Anoia). Aquest projecte cada 
any creix una mica més amb 
les aportacions de tots.
 Les tasques dels voluntaris 
i voluntàries són diverses : 
acompanyar en la lectura, 
repassar les taules de multi-
plicar,  ajudar a fer els deu-
res... i totes elles requereixen 
d’una constància i dedicació 
setmanal que des de l’Escola 
de l’Ateneu agraïm profunda-
ment. Els nostres infants són 
els primers beneficiats ja que 
compten amb una  atenció in-
dividualitzada extra.
En el temps en que vivim, fa 
goig  trobar persones adultes 
externes a l’Escola que dedi-
quen generosament  part del 
seu temps al voluntariat. Són 
persones compromeses amb 
la nostra societat .
A l’Escola de l’Ateneu donem 

molta importància a l’acom-
panyament emocional dels 
infants, ja que considerem 
que el benestar emocional és 
la base perquè la persona es 
desenvolupi, creixi i aprengui 
i treballem per què els nostres 
alumnes a més a més de ser 
competents en les diferents 
àrees,  esdevinguin persones 
amb una bona educació emo-
cional, crítiques , creatives, 
responsables , compromeses, 
capaces de treballar en equip 

… persones  que tinguin una 
actitud proactiva per canviar 
el món.
Com a mestres de l’Escola,  
ens omple d’orgull  que alum-
nes de secundària, futurs ciu-
tadants del segle XXI, (alguns 
exalumnes, altres no) siguin  
capaços de voluntàriament 
dedicar una hora setmanal a 
altres infants.
Qui ho diu que els adoles-
cents d’avui no canviaran el 
món i el faran millor? 

 Parlem d’adolescents que fan 
voluntariat? a l’Escola de l’Ateneu

Sota el lema “Nadal a l’Hospi-
tal” aquest any els alumnes de 
4t i 6è dels Maristes hem volgut 
felicitar a totes les persones que 
durant les festes hauran d’estar 
ingressats a l’Hospital d’Igua-
lada i no a casa amb les seves 
famílies.
Hem creat estrelles que sim-
bolitzen el nostre desig d’una 
ràpida i feliç recuperació. Les 
estrelles ens porten a la nit mà-
gica de Nadal. L’estrella va guiar 

els reis i els pastors cap a Betlem 
i  representa la màgia i la il·lu-
sió, el nostre desig sincer per a 
tothom.
Hem portat també una estrella 
per a cadascú i per a tots els fa-
miliars que els fan costat i com-
panyia dia a dia, així com per als 
professionals de l’hospital que 
amb el seu bon saber fer vetllen 
per la salut de tots. També hem 
fet uns mòbils que podreu veu-
re penjats a tots els passadissos. 

Maristes, Nadal 
a l’hospital

El passat divendres 15 de de-
sembre l’espai esportiu Mont-
Aqua de Santa Margarida 
de Montbui es va convertir 
en l’espai d’interpretació del 
desitjat Concert de Nadal 
de l’Acadèmia, on més d’un 
miler de persones assistents 
van poder gaudir de l’acurada 
cantata de nadales i cançons 
de Nadal amb importants 
coreografies a càrrec dels 
alumnes de les etapes d’Edu-
cació Infantil, Primària, Se-
cundària, Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Mig i Su-
perior.
Un esdeveniment que va co-
mençar minuts després de 
dos quarts de nou del vespre 
amb la projecció un vídeo 
inicial de Pintem el Nadal 
creat pels alumnes del Cicle 
d’Educació Infantil de Grau 
Superior on es va mostrar al 
públic assistent el complex 
treball d’aquest esdeveniment 
i la il·lusió per part de tota 
la comunitat educativa de la 
nostra escola.
Seguint l’objectiu de ser una 
escola d’emocions i sota el 
nom Pintem el Nadal, cada 
classe va representar en el 

moment de la seva interpre-
tació nadalenca un valor con-
cret: amor, fidelitat, alegria, 
gratitud, esforç...  El concert 
va acabar amb la interpre-
tació conjunta de tots alum-
nes de la cançó “Its my live” 
de Bon Jovi, reconvertida en 
cançó de Nadal, cosa que va 
sorprendre de forma diverti-
da i grata a tots els assistents.
Novament, aquest esdeveni-
ment és el resultat de l’impor-
tant implicació i treball de-

Concert de Nadal a l’Acadèmia Igualada

senvolupat per part de tota la 
comunitat educativa del cen-
tre. És una mostra directa del 
tractament diferencial que 
l’Acadèmia ha adoptat vers 
la música fent-la present en 
el seu dia a dia, utilitzant-la 
com una eina de dinamitza-
ció cultural i social del centre 
i desenvolupant-la com una 
eina d’aprenentatge dels va-
lors com el respecte, l’esforç, 
la constància i el treball cor-
poratiu i en equip.

Com ja és habitual a la nostra 
escola el dia 5 de desembre 
vam celebrar la festa de St. 
Nicolau.
Al matí tots els alumnes van 
decorar i crear un ambient 
nadalenc a tota l’escola.
A la tarda, tots vam sortir al 
carrer per fer la rebuda de St. 
Nicolau, que va arribar dalt 
del seu cavall  i acompanyat 
dels escolanets.
El sr. St. Nicola ens va fer el 
seu discurs al pati de l’escola 
davant de tots els alumnes i 

les famílies que també van 
poder venir a rebre’l. Tot se-
guit, després de fer-nos el seu 
discurs, el vam obsequiar amb 
el ball del Virolet interpretat 
pels alumnes de 3r d’Educa-
ció Primària de l’escola.
A continuació el St. Nicolau 
va passar per totes les aules 
de l’escola i va repartir un pe-
tit obsequi a tota la comunitat 
educativa. I així ens vam aco-
miadar d’ell il.lusionats per-
què un any més s’ha recordat 
de visitar la nostra escola.

Arribada de Sant Nicolau 
al P. Ramon Castelltort
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Durant el llarg del matí s’han 
succeït les diferents cele-
bracions de Nadal ajuntant 
alumnes d’infantil  i primà-
ria amb ESO, Batxillerat i 
PFI. Aquest any la celebració 
ha girat al voltant del Nadal i 
la família, 4 avis i àvies con-
vidats ens han explicat el sig-
nificat de la família per a ells 
i el valor que ells li donen.
Els alumnes més petits han 
recitat el seu poema de Na-
dal i alumnes de 1r d’ESO 
ens han tocat unes Nadales 
on hem pogut cantar tots 

Celebració del Nadal amb la família a 
l’Escola Pia

plegats.
Agraïm molt especialment la 

visita de les àvies Núria, Mar-
tina i Rosa i de l’avi Dionis.

El dissabte 25 de novembre, la 
Saray, la Ivet i jo mateixa -la 
Júlia- acompanyats del Pep 
i l’Ariadna (professors) i del 
meu pare vam anar a l’acte 
de lliurament dels reconeixe-
ments com a Escola Verda. A 
les 10:00 ja érem al museu Ag-
bar de les aigües a Cornellà de 
Llobregat.
 va començar a les 10:30 i van 
fer les entregues de les plaques 
als centres que es convertien 
en Escola verda. Un cop fi-
nalitzada l’entrega, va venir el 
Dani Jiménez a fer un seguit 
de experiments, després ens 
van donar unes entrades gra-
tuïtes al museu amb ruta guia-
da. Vam sortir del museu a les 
13:30.
La placa que ens va donar el 
Departament de Medi Am-
bient reconeix i simbolitza 
el nostre treball i implicació 
de dos anys consecutius fent 
projectes a favor del medi 
ambient i col.laborant amb 
diverses activitats de l’Ajun-
tament d’Igualada: projecte 
rius, Clean-Up Day, reciclant 
a l’institut, reduint residus… 

Vam recollir la placa les tres 
alumnes, els dos professors i el 
pare que hi vam anar perquè 
l’Escola Verda és cosa de tots.
Aquest any, 34 escoles més 
han aconseguit la placa d’Es-
cola Verda i ja hi ha més de 
620 escoles amb aquest reco-
neixement. Juntament amb la 
placa es van donar alguns pre-
mis a projectes d’Escola Ver-
da d’altres escoles que anaven 
acompanyats d’una subvenció 
de diners però, aquest any els 
hi donaran més tard per la in-
tervenció dels comptes.
Aquest acte de reconeixement 
amb la placa d’Escola Verda fa 
20 anys que es fa. Des d’aquí 
vull destacar que aconseguir 
la placa porta dos anys de fei-
na i que el meu institut només 
té dos anys de vida. El meu 
institut és amic del medi am-
bient des del primer dia.
Moltes gràcies a tots els pro-
fessors que ho heu impulsat, a 
tots els alumnes, pares, mares, 
PAS, etc. En definitiva tota la 
comunitat educativa de l’Insti-
tut Badia i Margarit que us en 
responsabilitzeu cada dia.

El Badia i Margarit recull 
la placa que els reconeix 
com a Escola Verda

Els passats 23 i 24 de novem-
bre els alumnes de Cicle Su-
perior van visitar la zona de 
la Garrotxa per tal de conèi-
xer els volcans i l’ecosistema 
de la Fageda d’en Jordà. Tam-
bé van participar en la visita 

guiada de l’exposició sobre 
vulcanisme del Casal dels 
volcans d’Olot.  Aquesta acti-
vitat és la cloenda del treball 
per projectes que s’ha fet so-
bre aquest tema.

Alumnes de l’Ateneu 
visiten els volcans de la 
Garrotxa

Els nostres alumnes d’anglès 
de 2n ESO estan treballant en 
2 projectes etwinning paral.
lelament. La setmana pas-
sada vam enviar més de 100 
postals de Nadal “ CHRIST-
MAS POSTCARDS”en anglès 
i sabem que properament 
rebrem postals dels nostres 
companys d’Itàlia, Turkia, 
Croàcia, Polònia i Romania.
eTwinning és la comunitat 
més extensa de centres edu-
catius d’Europa. Va néixer el 
2005 com iniciativa del Pro-
grama d’Aprenentatge eLe-
arning de la Comissió Euro-
pea i des del 2014 forma part 
d’Erasmus+, el Programa de 
la Unió Europea en matèria 
d’educació, formació, joven-
tut i esport .

El portal eTwinning  és un 
punt de trobada  i un lloc 
comú de treball on els nostres 
alumnes cada semana deixen 
els seus projectes i  intercan-

Projecte Etwinning “Postcards from 
Europe” a l’Escola Pia

vien pràctiques interessants i 
on senten que formen part de 
la comunitat educativa més 
àmplia d’Europa.

Els alumnes de 5è vàrem anar 
a l’Espelt per conèixer com era 
una vil·la romana i com vivien 
els romans. La vil·la romana 
de l’Espelt és un jaciment ar-
queològic amb restes d’una 
explotació agrària majoritàri-
ament del segle II d.C. Al llarg 
dels anys amb les diferents 
excavacions, s’han descobert 
estructures de la construcció, 
pintures i mosaics, a més d’un 
gran nombre d’objectes perta-
nyents a la cultura romana.
Vam veure i tocar eines, objec-
tes que ells utilitzaven i vàrem 
comprovar les semblances i 
diferències entre aquella èpo-
ca i la nostra.

Alumnes de 5è de l’Acadèmia visiten la 
vil·la romana de l’Espelt
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CAPELLADES / LA VEU 

Des de la sessió inicial, 
amb el concert con-
junt de la prestigiosa 

Coral Cantiga i el Gens Ma-
drigaal Koor, fins a l’impres-
sionant “Bach segons Juan de 
la Rubia”, amb un dels millors 
organistes de l’actualitat inter-
pretant un dels millors mú-
sics de tots els temps, el nivell 
d’excel·lència interpretativa i 
d’impuls de la llibertat creati-
va ha estat constant.
Així, per exemple, “Cornucò-
pia” va permetre gaudir d’una 
insòlita combinació de gralla 
(Jordi Mestres) i orgue (Jonatan 
Carbó) que va sorprendre agra-
dablement i va suposar l’estrena 
a Capellades d’una peça del ca-
pelladí Àlex Cassanyes.

D’altra banda, en el tercer con-
cert, l’organista Miquel Gon-
zález i el trompetista Helio 
Garcia Atienza van interpretar 
obres de grans compositors 
del Barroc, l’època daurada de 
la música per a orgue.
“Estem aconseguint consoli-
dar un festival fonamentant-lo 
en la varietat de les propostes 
i, sobretot, en l’alt nivell dels 
intèrprets -afirma el regidor 
de Cultura Àngel Soteras-. Ai-
xecar un festival d’una música 
tan especial com és la d’orgue 
no era fácil, però ens estem 
sortint i Capellades és ja una 
referencia per als amants de 
la música i per a prestigiosos 
músics que ens fan arribar les 
seves propostes per venir a to-
car a Capellades. Hem obert 
un camí i hi persistirem.”

Salt endavant del 
Festival d’Orgue

MASQUEFA / LA VEU 

La Regidoria d’Urbanis-
me ha adquirit aquest 
mes de desembre un 

total de 250 halogenurs me-
tàl·lics amb l’objectiu de subs-
tituir l’actual lluminària de la 
urbanització d’El Maset. Amb 
aquesta actuació, que se suma 
a la substitució de 550 faroles 
per halogenurs metàl·lics ce-
ràmics duta a terme a les ur-
banitzacions de Can Quiseró 
i Can Parellada al llarg dels 
darrers mesos, l’Ajuntament 
de Masquefa dóna per fina-
litzada la fase de renovació de 
lluminàries inclosa en el Pla 
de Millora de les Urbanitzaci-
ons del 2017.
Enrique Gómez, regidor d’Ur-
banisme, defineix aquests 
treballs “com un pas més per 
seguir dotant El Maset, Can 

Quiseró i Can Parellada de 
noves i millors infraestruc-
tures i serveis bàsics que mi-
llorin notablement la qualitat 
de vida i el benestar dels seus 
residents i donin resposta a les 
necessitats dels veïns”.

Nova il·luminació sostenible 

L’Ajuntament de Masquefa instal·larà 
nova il·luminació a El Maset

als carrers del pla sud
En paral·lel a aquesta actuació, 
l’Ajuntament també ha adqui-
rit recentment un total de 73 
faroles amb tecnologia LED 
que seran destinades a reno-
var i millorar la il·luminació 
dels diferents carrers del mu-
nicipi ubicats al pla sud.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L´Ajuntament de la Torre de 
Claramunt i l´Obra Social de 
La Caixa han signat un acord 
de col·laboració per ajuts soci-
als. En aquest acord, la Funda-
ció de La Caixa es compromet 
a aportar un donatiu econòmic 
de 2.500€  per ajudar a finan-
çar diferents projectes que té 
en marxa el consistori torredà.
Entre altres, l’ajut econòmic 
rebut es destinarà als progra-
mes d’ajuda de transport esco-
lar per a persones en situació 
de risc social, d’ajuda per a fer 
front a les despeses energèti-

ques de primera necessitat i 
als d’ajuda per l’adquisició de 
llibres de text i material esco-
lar per a famílies en situació de 
risc social.
L’alcalde, Jaume Riba, expressa 

Acord de col·laboració per ajuts 
socials a la Torre de Claramunt

el seu agraïment i satisfacció per 
l’aportació rebuda que ajudarà 
sens dubte a donar resposta a 
algunes de les problemàtiques 
socials del municipi i ajudar als 
que més ho necessiten.

de part de tot l’equip de LA VEU DE L’ANOIA 
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PIERA / LA VEU 

El Nadal ha arribat a Pi-
era amb tot un seguit 
de propostes per a un 

públic familiar. Dissabte i diu-
menge obria les seves portes el 
Saló de la Infància i la Joventut 
que, un any més, ha estat tot 
un èxit. Els infants van gaudir 
d’inflables, tallers de gastro-
nomia, maquillatge i manuali-
tats i classes gratuïtes de hip-
hop i bollywood a càrrec dels 
professors de l’Acadèmia Blue 
Moon Dansa. Els joves també 
van tenir un espai de joc inte-
ractiu. No va faltar un espec-
tacle de màgia, que es va oferir 
dissabte, i la visita dels patges 
Faruk i Camaluk, enviats per 
ses majestats els Reis d’Orient 
per a recollir les cartes dels in-
fants de la nostra vila.
Coincidint amb el dia de Na-
dal, més de 200 persones van 
participar en la representació 
del Pessebre Vivent, una tra-
dició a Piera que aquest any 
arribava a la seva 28a edi-
ció. Es tracta d’una iniciativa 
que compta amb el suport de 
l’Ajuntament i d’entitats de la 
vila.  
Finalment, els pierencs i pie-

renques van celebrar Sant Es-
teve amb dues propostes. La 
primera va ser una ballada de 
sardanes a la plaça del Peix, 
organitzada per l’Agrupació 
Sardanista de Piera. A la tar-
da, el concert de Sant Esteve 
va omplir l’església de Santa 
Maria de pierencs i pieren-
ques que no es van voler per-
dre aquesta trobada musical 
que és tota una tradició cada 
26 de desembre.
Durant els propers dies hi 
ha previstes altres propostes 
com el concert de Nadal del 
grup parroquial Els Pedaços 

Un Nadal per a petits i grans a Piera

que s’oferirà divendres 29 de 
desembre a l’església de San-
ta Maria. Per celebrar l’entra-
da del nou any, la Nau de Cal 
Sanahuja acollirà una festa el 
dia 1 de gener organitzada pel 
jovent de Piera amb la col·la-
boració de l’Ajuntament. El 
mateix dia 1 no faltaran les 
misses solemnes d’any nou 
al nucli, a ca n’Aguilera i al 
Bedorc. Finalment, el Nadal 
s’acomiadarà amb la rebuda a 
ses majestats Els Reis d’Orient 
i la Gran Cavalcada de Reis 
que aquest any arribarà a la 
seva 71a edició.   

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte 23 de desem-
bre es va inaugurar el parc in-
fantil Mar i Cel. Durant unes 
setmanes aquest espai havia 
estat tancat al públic per rea-
litzar-hi uns treballs de millo-
ra que ha consistit en instal·lar 
un terra de cautxú continu i de 
color que vol garantir la segu-
retat dels infants minimitzant 
els danys ocasionats per les 
caigudes. Les obres han inclòs 

el canvi dels elements de joc 
infantil. 
L’acte d’inauguració va comp-
tar amb la presència de l’al-
calde, Josep Llopart, el primer 
tinent d’alcalde, Jordi Madrid, 
i amb la participació de mem-
bres del pubillatge de Piera. 
Moltes famílies s’hi van apro-
par per a veure el resultat dels 
treballs i que els més petits 
poguessin gaudir novament 
d’aquest espai infantil.

Obert al públic el parc 
infantil Mar i Cel

PIERA / LA VEU 

La Biblioteca de Pie-
ra obre avui dimecres 
27 de desembre l’aula 

d’estudi. Es tracta d’un ser-
vei consolidat que cada cop 
compta amb més usuaris i 
que està dirigit a estudiants 
de més de 16 anys que esti-
guin cursant ESO, batxille-
rat, cicles formatius o estudis 
universitaris o que necessi-
tin estudiar per concursos 
d’oposicions.
Fins al proper 14 de gener, 
l’equipament amplia el seu 
horari d’obertura i comptarà 
amb diversos monitors que 
oferiran suport als estudi-
ants per a resoldre els seus 
dubtes i vetllaran perquè pu-
guin tenir un espai d’estudi 
agradable.
L’horari de l’aula d’estudi serà 
dilluns, dimecres i diven-
dres, de 15.30 a 20.30 hores; 
i dimarts, dijous, dissabte i 
diumenge de 10 a 14 hores 

i de 15.30 a 20.30 hores. Del 
27 al 31 de desembre la Bi-
blioteca de Piera romandrà 
tancada però es mantindrà 

L’aula d’estudi torna a la Biblioteca 
de Piera

obert el servei d’aula d’estu-
di. Aquest només tancarà el 
dia 31 de desembre a la tarda 
i els dies 1 i 6 de gener.
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CALAF / LA VEU 

Per tal d’arrelar la tra-
dició en els més petits, 
enguany es tornaran a 

representar els Pastorets de 
Calaf Infantils, versió reduïda 
de l’original d’en Folch i Tor-
res i interpretada íntegrament 
per més de 150 nens i nenes 
de Calaf i comarca d’entre 7 i 
12 anys, sota la direcció d’Eloi 
Fonoll. Tan l’escenografia, 
com el vestuari seran com-
pletament nous i adaptats a la 
visió mes propera dels nostres 
petits artistes que, sens dubte, 
són els veritables protagonis-
tes del conte de Nadal.
L’entrega, l’esforç i la natura-
litat pròpia dels infants que 
intervenen a Els Pastorets In-
fantils de Calaf i les ganes de 
fer coses noves i trencadores 
per part dels organitzadors 
de l’espectacle, han fet que Els 
Pastorets Infantils de Calaf 
esdevinguin un referent en el 
seu gènere.
Tot va començar l’any 2014 
quan Eloi Fonoll va assu-
mir-ne la direcció amb la fi-
nalitat d’acostar l’obra teatral 
que Folch i Torres, escrita el 
1916, al segle XXI. Un projec-
te que sense l’enginy, l’entrega 
i la investigació dramatúrgi-
ca per part de tots i cada un 
dels membres organitzadors i 
col·laboradors no hagués estat 
possible.
L’èxit conreat al llarg dels tres 
anys anteriors i dels més de 
1400 espectadors, provinents 
de tota la comarca de l’Alta 
Anoia i del barcelonès, que 
l’any passat van anar a veure 

Els Pastorets Infantils de Ca-
laf, ha estat un motiu prou en-
grescador que ha servit per a 
fer un pas endavant i motivar 
a tot un grup de persones que 
viuen amb passió i de forma 
desinteressada l’experiència 
de fer possible un espectacle 
absolutament innovador.
Enguany Els Pastorets Infan-
tils de Calaf segueixen fidels 
als seus innovadors criteris 
escènics amb una pretensió 
encara més trencadora: fer 
invisible la barrera que sepa-
ra l’escenari de la platea. Per 
això s’han proposat crear una 
atmosfera que atrapi a l’es-
pectador a través dels sentits. 
Una fita que ha estat possible 
mitjançant la creació d’una 
estètica que transcendeix l’es-
pai físic on es representa l’obra 
per tal que la història arribi al 
públic no només a través de la 
vista, també de l’oïda, de l’ol-

facte i fins i tot del tacte. Per 
aconseguir-ho s’ha fet un tre-
ball global on no només inter-
vé la interpretació dels nens 
i nenes, tots ells amateurs, 
també la il·luminació, música, 
coreografia, vestuari i maqui-
llatge esdevenen part activa de 
l’obra. Aspectes que es repen-
sen de nou any rere any i per 
a cada nen o nena que intervé 
en l’obra.
En l’aspecte musical es tor-
nen a trencar motlles, ja que 
al llarg de la representació es 
podrà comprovar com dife-
rents estils musicals conviuen 
a la perfecció. També hi haurà 
música en directe interpreta-
da per una trentena de nens i 
nenes de 5 a 6 anys de l’Escola 
Municipal de Calaf, les seves 
cançons faran de fil conductor 
entre escena i escena. Com a 
novetat destacable en aquesta 
edició s’introdueix una nova 
peça musical, “La nit de Na-
dal”, obra de Jaume Fonoll va 
composar especialment per 
aquest espectacle.
Amb una clara intenció per 

Les noves tecnologies irrompen a Els Pastorets 
Infantils de Calaf

fer visible l’invisible a Els 
Pastorets Infantils de Calaf 
es prescindeix dels habituals 
decorats de cartó-pedra que 
ens venen al cap sempre que 
es menciona l’obra teatral Els 
Pastorets. Aquest any, a ban-
da de les projeccions realit-
zades amb drons, les fotogra-
fies i els vídeos on apareixen 
els mateixos personatges que 
intervenen al llarg de l’obra, 
s’incorporen quatre curtme-
tratges amb els quals s’eviten 
les ruptures de temps i d’espai. 
Els curtmetratges eviten els 
buits dramàtics tot mostrant 
allò que no es veu sobre l’esce-
nari i potenciant tant el ritme 
narratiu de la història com 

VECIANA / LA VEU 

Tal i com estava previst 
el passat dia 24 de de-
sembre va tenir lloc la 

Missa del Gall a l’església de 
Santa Maria de Veciana. L’ac-
te va estar oficiat per mossèn 
Monclús que per dissetè any 
s’encarregà de portar la pa-
raula del senyor en aquesta 
església romànica. En acabar 
la missa es va iniciar la canta-
da de nadales que tal i com va 
presentar l’alcalde, Jordi Ser-
vitje, es va dedicar a les qua-

tre persones que han passat el 
Nadal a la presó per les seves 
idees polítiques. En primer 
lloc els més xics van interpre-
tar tres temes i una poesia que 
va fer somriure al públic as-
sistent. A continuació el grup 
dels grans va cloure la canta-
da interpretant nadales tant 
conegudes com El desembre 
congelat, On aneu pastorets? 
o Cançó de l’estrella, entre 
d’altres. A la sortida l’Ajunta-
ment de Veciana va obsequiar 
a tots els assistents amb coca, 
torrons i cava.

Seguint amb l’agenda nadalen-
ca tenim que el proper acte 
serà el diumenge dia 31 de de-
sembre a les 11,00 hores quan 
hi haurà un caga tió popular al 
local social de Santa Maria del 
Camí. Una hora més tard arri-
barà el patge Faruk que reco-
llirà totes les cartes dels nens 
i nenes per entregar-les als 
Reis Mags d’Orient els quals 
recorreran els nuclis i masies 
del municipi durant la tarda i 
nit del proper dia 5 de gener 
per portar-los els presents de-
manats. 

Tot a punt per l’arribada 
del Patge Faruk a Veciana

l’acció que es representa sobre 
l’escenari.
D’altra banda, gràcies a la in-
versió que la Fundació Casal 
de Calaf ha realitzat en tecno-
logia puntera, la il·luminació 
ajuda a recrear no només un 
ambient sinó també emoci-
ons, un fet que aporta un tret 
diferencial respecte a altres 
Pastorets que es representen 
a Catalunya. I es que, des del 
minut zero Els Pastorets in-
fantils de Calaf fan que l’espec-
tador s’endinsi en un ambient 
sensorial i ple de vida.
La cirereta del pastís arriba en 
forma d’aroma, i és que al llarg 
de la representació se sentiran 
diferents aromes que faran 
que el públic viatgi directa-
ment a un món màgic pensat 
per a ser viscut a flor de pella 
través de l’olfacte. Tot plegat 
serà una veritable festa emoci-
onant i sensorial veure a més 
de 150 nens i nenes gaudint 
sobre un gran escenari els dies 
30 de desembre a les 18.00 h, 
1 de gener a les 19.00 h i 6 de 
gener a les 18.00 h.

Amb més de 50 nens i 
nenes d’entre 7 i 12 anys 

dalt de l’escenari

Diversos estils 
musicals, projeccions 

realitzades amb drones 
i diverses aromes al 
llarg de l’espectacle, 
els ingredients dels 
Pastorets Infantils
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Dissabte passat, 23 de 
desembre,  va tenir 
lloc al Casal de Calaf 

l’acte de presentació d’un lli-
bre de caminades i contes amb 
el títol de Balmes Encontades 
del calafí Antonino Mestres. 
El llibre proposa 14 rutes a 
peu a entorns amb un deno-
minador comú: una senzilla 
però atractiva balma catalana. 
Per arrodonir cada proposta 
s’afegeix un conte curt de tema 
relacionat amb el contingut de 
la caminada, els seus centres 
d’interès o la seva història. Els 
14 contes escrits pel mateix 
autor, pretenen interessar al 
lector sobre els atractius de 
cada ruta a través de la barreja 
de ficció i realitat. L’acte va ser 

presentat per Carles Queralt i 
Moncunill, assessor i corrector 
de l’edició i en en el seu decurs, 
van ser destacades les inter-
vencions de Josep Maria Solà i 
Pere Tarda així com de l’autora 
de les il·lustracions Mª Dolors 
Villadelprat. L’autor reivindica 
el conreu de la curiositat vers 
la descoberta de nous indrets, 
noves històries que en cap cas 
ha de suposar grans planifica-
cions ni grans desplaçaments 
i que es pot cultivar en humils 
però interessants espais del 
nostre país. A l’acte hi assisti-
ren un centenar de persones 
que van poder tenir entre mans 
una magnífica edició farcida 
d’elements gràfics.El llibre ja es 
troba a la venda a les llibreries 
de Calaf i al web https://bal-
mescatalanes.wordpress.com/.

Es presenta a Calaf el llibre 
“Balmes encontades”

ALTA ANOIA / LA VEU 

Bona previsió d’ocupa-
ció als allotjaments de 
l’Alta Anoia per aques-

tes festers nadalenques que 
ronda el 80% durant les festes 
de Nadal i Reis, i el 100% el cap 
de setmana de Cap d’Any. Es 
tracta de xifres similars a les de 
l’any passat i amb reserves fetes 
des de fa setmanes o mesos.
El perfil dels clients d’aquests 
dies continua sent majoritària-
ment de la primera i la segona 

corona de Barcelona que busca 
intimitat per estar amb la famí-
lia o la colla d’amics, sense ha-
ver de fer llargs desplaçaments. 
Tots ells han trobat en les cases 
rurals una bona solució per 
poder reunir-se i celebrar les 
festes a un allotjament equipat 
i amb unes bones condicions.
Durant la seva estada, els vi-
sitants de l’Alta Anoia aprofita 
la seva estada per fer visites de 
mig dia , interessant-se, sobre-
tot, per conèixer la Torre de la 
Manresana de Els Prats de Rei, 

Els establiments de l’Alta Anoia 
penjaran el cartell de “complet” per 
Cap d’Any

el Mercat de Calaf, el Castell 
de Boixadors a Sant Pere Sa-
llavinera, el Gorg de Nafre de 
Copons, el Memorial de l’Exèr-
cit Popular de Pujalt, el Parc 
Eòlic de Rubió o bé el romànic 
de Castellfollit de Riubregós, 
entre d’altres.
Els visitants i turistes valoren 
especialment la bona acollida 
rebuda i els recursos naturals 
i patrimonials que ofereix el 
territori, a més de la seva res-
tauració basada en productes 
de proximitat.

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



Més de 50 nedadors desafien el fred a la 79a Copa Nadal 
d’Igualada

Es va reconèixer al nedador de més edat, Josep Pino, i la més 
jove, Itziar Valenzuela / CNI
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NATACIÓ / LA VEU 

Més de 50 nedadors 
van desafiar al fred i 
a l’aigua, a una tem-

peratura de 5 graus, per pren-
dre part a la 79a Copa Nadal, 
la tradicional prova que orga-
nitzava el Club Natació Igua-
lada i que després de 8 anys al 
complex esportiu de l’Infinit 
va tornar als seus orígens, la 
piscina del Molí Nou.
N’Àlex Varea (CN Igualada) i 
l’Anna Mallofré (CN Iguala-
da) es van imposar en les seves 
respectives categories. L’Àlex, 
nedador del CNI, en la seva 
primera participació en la 
copa, es va emportar la victò-
ria amb un temps de 12,12. El 
podi de la categoria masculina 
el van completar l’Òscar Diez 
(CN Cervera) amb un temps 
de 12,27 i l’Andreu Bermejo 
(CN Igualada) amb un temps 
de 12,42.
L’Anna Mallofré, jugadora de 
waterpolo del CNI, també en 
la seva primera participació, 
es va endur la victòria amb 

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

un temps de 14,93. El podi 
de la categoria femenina el 
van completar la Sara Pelejà 
(CN Igualda) amb un temps 
de 14,96 i l’Aina Mendez (CN 
Igualada) amb un temps de 
15,06.
Durant l’acte d’entrega de pre-
mis als guanyadors, de mans 
de l’alcalde de la ciutat, Il·lm. 
Sr. Marc Castells, la regidora 
d’esports, Sra. Rosa Mª Plassa i 
el president del club, Sr. David 
Ramis, es va fer un reconeixe-
ment al participant de major 
edat, en Josep Pino i a la de 
menor edat, l’Itziar Valen-

zuela, tots dos esportistes del 
Club Natació Igualada.
La resta de participants van 
rebre una bossa amb obsequis 
dels patrocinadors d’aquesta 
edició, Pastas Gallo, Munich 
Sports, Distribucions Poch i 
Xurreria Duna.
Un cop finalitzada la prova, 
es va oferir coca a tots els as-
sistents per gentilesa del forn 
Jaume i Vicenç.
Poden trobar els resultats dels 
participants i la galeria de fo-
tografies de la jornada a la 
página web del Club Natació 
Igualada, www.cnigualada.cat.
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Partit espectacular de 
l’Igualada contra el 
conjunt de la Comu-

nitat Valenciana que va valer 
als homes de Ferran López la 
classificació matemàtica per la 
Copa del Rei, a falta d’una jor-
nada per finalitzar la primera 
volta. Els arlequinats van ser 
superiors en tot moment i no 
van deixar cap opció als alco-
ians.
L’Igualada va fer-se seu el par-
tit des del primer minut, enca-
ra amb el 0 a 0 amb el marca-
dor. Millor joc, més velocitat 
i la sensació de merèixer el 
primer gol, que va arribar al 
minut 14. L’autor, Oriol Vives, 
que estava firmant una gran 

L’Igualada HC es classifica per la Copa del Rei amb una golejada 
d’escàndol davant l’Alcoi (8-4)

actuació i va batre a Marc 
Grau amb un gran remat ex-
terior. Elagi Deitg va evitar el 
que podria estat l’1-1 al minut 
20 de joc, amb una gran atura-
da en un u contra u.
L’aturada del seu capità va do-
nar ales a l’equip, que uns se-
gons més tard va ampliar di-
ferències amb un gol de Sergi 
Pla, també, amb un bon tir ex-
terior. Al descans, amb 2-0, es 
presagiava un partit amb pocs 
gols, però res més lluny de la 
realitat: a la segona part es van 
anotar 10 gols, 6 l’Igualada i 4 
l’Alcoi.
A la represa, l’Alcoi va reduir 
distàncies amb una jugada 
d’estratègia de Tutti Baieli. El 

OK Lliga
Jornada 14 
Palafrugell          1 · 1  Vendrell 
AsturHockey     2 · 4   CE Arenys 
Noia                     1 · 1   CH Caldes 
CP Voltregà        0 · 1   FC Barcelona 
Lleida                  2 · 9   HC Liceo 
Vic                       4 · 6   Reus 
Igualada             8 · 4   PAS Alcoy 
Girona                 4 · 0   CH Lloret

Jornada 15
 Vendrell - Girona 
 CE Arenys - Palafrugell 
 CH Caldes - AsturHockey 
 FC Barcelona - Noia 
 HC Liceo - CP Voltregà 
 Reus - Lleida 
 PAS Alcoy - Vic 
 CH Lloret - Igualada

Classificació
   Pt. J G E P Gf Gc 
1  HC Liceo 39 14 13 0 1 68 22 46
2  FC Barcelona 37 14 12 1 1 50 14 36
3  Reus 30 14 10 0 4 56 39 17
4  Noia 28 14 8 4 2 42 30 12
5  Lleida 24 14 7 3 4 50 44 6
6  Igualada 23 14 7 2 5 37 28 9
7  Girona 21 14 6 3 5 36 29 7
8  Vendrell 21 14 6 3 5 32 35 -3
9  PAS Alcoy 17 14 5 2 7 34 42 -8
10  CP Voltregà 16 14 4 4 6 35 40 -5
11  CH Caldes 16 14 4 4 6 32 37 -5
12  Vic 13 14 3 4 7 28 40 -12
13  CH Lloret 13 14 4 1 9 25 37 -12
14  Palafrugell 8 14 2 2 10 26 45 -19
15  CE Arenys 7 14 2 1 11 20 48 -28
16  AsturHockey 5 14 1 2 11 32 73 -41
 

curt resultat no va fer tremo-
lar el plantejament de l’Igua-
lada, que només tres minuts 
més tard es va tornar a avan-
çar amb una falta directe 
executada magistralment per 
Sergi Pla, fet que a reconciliar 
l’equip amb l’efectivitat a pi-
lota aturada (3-1). La segona 
part va ser un autèntic recital 
ofensiu dels arlequinats i l’Al-
coi, que poc va poder fer per 
aturar el potencial dels homes 
de Ferran López. 
Al minut 36, una gran jugada 
individual de Gerard Miquel 
va acabar amb el 4 a 1. Va 
ser el segon partit consecutiu 
amb gol de l’andorrà en la seva 
primera temporada a la màxi-

ma categoria de l’hoquei. Tot 
i que les faltes no van ser les 
protagonistes del partit, l’Alcoi 
va cometre la desena al minut 
39, el que va donar a l’Iguala-
da una altra falta directa. Sergi 
Pla, amb una gran confiança, 
va agafar la responsabilitat de 
tirar-la i va marcar, el que sig-
nificava que el jugador de Vic 
anotava el seu segon hat-trick 
en una setmana. Amb 14 gols 
amb 14 partits, Sergi Pla ja és 
el cinquè jugador de l’OK Lli-
ga que més gols marca.
Amb aquest marcador, l’Igua-
lada va reduir una marxa, 
moment en que Maxi Oruste 
va aprofitar per marcar el 5 a 
2. Però els arlequinats es van 
reactivar i van aconseguir dos 
gols en dos minuts, primer 
Roger Bars (45’) i després Tety 
Vives (47’). Amb el gol de Vi-
ves, Ferran López va fer debu-
tar a l’OK Lliga al jove Oriol 
Prat. A pista, en aquell mo-
ment, jugaven el capità Elagi 
Deitg i Tety Vives, Roger Bars, 
Jordi Méndez i Oriol Prat, 
quatre joves formats al club.
L’Alcoi va reduir distàncies al 
minut 48, amb gols a pilota 
aturada. Primer, Tutti Baieli 
de penal i després Oruste de 
falta directa, per una targeta 
blava que va veure Méndez. 
Sobre la botzina, l’Alcoi va co-
metre la 15ª falta i ‘Tety’ Vives 
va anotar-la, firmant així un 
doblet. 

L’Igualada, a la Copa del Rei
El 8 a 4 classifica a l’Igualada 
per la Copa del Rei, que es dis-
putarà a Lloret de Mar, del 22 

al 25 de Lloret. L’Igualada, ara 
mateix sisè classificat, no serà 
cap de sèrie i el seu rival serà 
un dels quatre primers clas-
sificats: el Liceo, el Barça, el 
Reus o el Noia. Ferran López, 
tècnic de l’Igualada, va men-
cionar que “aquests jugadors 
es mereixen ser a la Copa del 
Rei. El 8 a 4 d’avui és un resul-
tat, però darrere hi ha molt de 
treball que hem realitzat amb 
molta fatiga”.
L’Igualada descasarà fins el dia 
2 de gener, quan reprendrà els 
entrenaments per preparar 
el partit contra l’Hoquei Llo-
ret. A continuació, jugaran el 
partit de tornada de l’OK Cers 
contra el Lleida. López va ser 
clar i va dir que “anem a Lleida 
a guanyar-lo”.

L’Igualada HC descansarà de la competició fins el proper 7 de gener. / JOAN GUASCH

Els anoiencs dakarians són a punt de marxar cap a Lima
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després de passar la nit 
de cap d’any amb els 
familiars els anoiencs 

dakarians del Moto Club Igua-
lada, a partir del dilluns mar-
xaran cap a la capital peruana 
per tal de fer els corresponents 
preparatius de cara a l’inici del 
Dakar que començarà a Lima 
el dissabte dia 6 de gener.
Aquesta serà la quarantena edi-
ció de dura prova i que fins ara 
ha visitat 29 països, 3 a Europa, 
5 a Sudamèrica i 21 a l’Àfrica.
En total enguany hi estan en-
registrats 515 participants, dels 
que 332 estan inscrits en carre-
ra; 190 motos i quads, 100 cot-
xes i 42 camions, que passaran 
per Perú, Bolívia i Argentina en 

el transcurs de 14 dures etapes, 
amb un total de prop de 9.000 
km dels que més de 4.500 km 
són d’especials i prop de 4.550 
són d’enllaços.
Marc Coma, el Director Espor-
tiu del Dakar comentava sobre 
aquesta edició del Dakar: ”La 
tornada al Perú per a una es-
tada més llarga que la de 2012 
i 2013, ens va obrir la possibi-
litat d’explorar sectors encara 
desconeguts, i provar totes les 
arenes del país, per llançar al 
Dakar sobre bases més eleva-
des.
Exigent a nivell físic, magnífi-
ca en termes de paisatge, la se-
qüència boliviana submergirà 
als aventurers en una experi-

ència de la resistència extrema. 
Quedaran, però, altres proves 
decisives d’afrontar a l’Argen-
tina, on el Dakar arribarà al 
seu pic de de dificultat, teòri-
cament, en l’etapa de Super Fi-
ambalá”.
Un Dakar que a l’Anoia cada 
any és seguit amb molt interès 
com ho serà enguany per veure 
l’evolució etapa darrera etapa 
del pilot Armand Monleón, del 
copilot Àlex Haro copilotant a 
Nani Roma, així com de la la-
bor que portaran a terme Jordi 
Viladoms, Oriol Balcells, Víc-
tor Vico i Jordi Vidal dins els 
respectius equips. Un Dakar 
que acapararà l’atenció mundi-
al del motor a principis d’any.
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ES NECESSITA

ENCARREGAT/ADA 
PER A PLANTA DE CONFECCIÓ 

DE GÈNERE DE PUNT 

             -   Amb experiència demostrable 
    -  Coneixement de maquinària de confecció

 -  Per�l responsable i amb lideratge
- Disponibilitat horària

Interessats envieu currículum amb foto a:
confeccio2@gmail.com

Diumenge, últim dia de l’any, 19a Cursa 
de Sant Silvestre a Vilanova del Camí

CURSES / LA VEU 

La cursa de Sant Silvestre 
tornarà a fer sortir al 
carrer els esportistes de 

Vilanova del Camí per tancar 
l’any, aquest diumenge 31 de 
desembre, de la manera més 
saludable. Un esdeveniment 
que cada any aplega centenars 
de persones i que esdevé una 
cita no només per a la pobla-
ció vilanovina, que participa 
activament, sinó també per als 
atletes de la comarca, ja que és 
l’única Sant Silvestre de l’agen-
da anoienca. Enguany,  la cur-
sa de 5km serà cronometrada 
novament amb sistema de xip 
d’un sol ús.
La 19ª cursa de Sant Silvestre 
convida la ciutadania a acomi-
adar l’any d’una manera salu-
dable i divertida: fent esport, 
però també compartint les 
darreres hores de l’any al car-
rer, enmig d’un ambient festiu. 
És una de les cites esportives 
més consolidades a Vilanova 
del Camí i bona prova és que 
en els darrers anys ha anat 
registrant rècords de parti-
cipació fins a arribar als 780    
participants del 2015, quan 
la prova complia la dissetena 
edició.
Un any més, la sortida i arri-
bada estaran situades al car-
rer Santa Llúcia (a la zona del 
Mercat) i es proposa el doble 

recorregut dels 5.000 me-
tres de distància, i els 2.250 
per a les categories infantils 
i inferiors. Els pares, mares i 
acompanyants que vulguin fer 
el circuit petit cal que es tre-
guin un dorsal d’acompanyant 
(sense opció a podi). La com-
petició començarà a les 17:10h 
per als participants en la cursa 
infantil i a les 18:00h per als 
dels 5km.
Els inscrits fins el 30/12 a les 
22h., tindran assignat un dor-
sal amb núm. però sense nom, 
que podran recollir fins a 30 
min. abans de la sortida. El 
dia de la cursa es podran fer 
inscripcions de 16 a 17.30h., 
fins a esgotar dorsals. Els par-
ticipants hauran de disposar 
d’assegurança esportiva d’ac-
cident. El sol fet de participar 
en la cursa, representa l’accep-
tació del reglament, així com 
la cessió dels drets d’imatge 
que es puguin difondre als 
mitjans de comunicació.

Les persones preinscrites 
abans del 26 de desembre po-
dran recollir el dorsal el dia 29 
de desembre, al Servei d’Es-
ports (de 9 a 14h). Per a les 
inscripcions posteriors, caldrà 
recollir-los el mateix dia de la 
cursa, de 16 a 17.30h (fins a les 
17h per a la cursa infantil).
Hi haurà premis per als tres 
primers classificats de la gene-
ral en forma de lots nadalencs 
i per als tres primers de cada 
categoria: coca de cap d’any. 
Els participants més veterans 
rebran una ampolla de cava.
L’esdeveniment l’organitza 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí amb el suport de la Di-
putació de Barcelona i el Club 
Atlètic Igualada, així com el 
patrocini de diferents esta-
bliments: Decoració Godoy, 
Blautec, Julio Abad Méndez 
Fusteria i Mobles, Super Mas, 
Bodega Gallardo i Metal·lis-
teria J. Prieto.  

El Rivalcan va celebrar 
una nova edició de la
Prova Pendereta
AGILITY / LA VEU 

La prova es va fer al camp 
de futbol Sant Maure i 
va ser tot un éxit. Amb 

més de 130 participants la 
prova arrencava a les 11:30 
del matí i es va allargar fins 
les 20:30.
Vam tenir l’honor de rebre 
gent vinguda des de Camp de 
Gibraltar fins a França.
Any rere any la Pandereta va 
agafant més forma i cada cop 
hi ha més gent interessada en 
participar-hi. La nostra in-
tenció és que arribi a ser un 
esdeveniment de  caire inter-
nacional a nivell Europeu i 
poc a poc anem aconseguint 
aquesta fita. 
Com a novetat, aquest any es 
van muntar 3 pistes que fun-
cionaven de manera simultà-
nia. Es va inaugurar una nova 
modalitat com a competició 
paralel·la a la oficial que va 
rebre el nom de “Corre Corre 
Tió” on els participants podi-
en fer la pista les vegades que 
volguessin al llarg del dia; tot 
amb la finalitat de marcar el 
millor temps per tal de po-

der-se classificar per la gran 
final. Els 3 gossos més ràpids 
de cada categoria formarien 
equips per córrer la pista de la 
final on competirien, minis, 
midis, i estandards entre si. 
Luis Luque, el montbuienc 
entrenador del Club d’Agility 
Rivalcan, va aconseguir clas-
sificar a Melendi, el seu canitx 
mundialista en la categoria 
mini i a Pandereta, la seva 
nova promesa i la que porta 
el nom de la prova que ell ma-
teix organitza, en la categoria 
midi.
Va ser una final molt emoci-
onant on van quedar guanya-
dors l’equip dels minis format 
per Luis Luque i Melendi 
(Sta. Margarida de Montbui), 
Carmen Briceño amb Narnia 
(Zaragoza) i David Ferrer 
amb Amy (Barcelona).
A la prova del Jumping Caga-
ner Luis Luque es va procla-
mar campió en la categoria 
Midi amb Pandereta! 
Va ser un dia rodó de com-
petició on tothom va gaudir 
al màxim d’aquest esport que 
tant ens agrada!



aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

PROMOCIÓ
BMX RACE 

CASC I 
PROTECCIONS 
DE REGAL 
SEGONS MODEL

PROMOCIÓ
BMX STREET 
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WATERPOLO / LA VEU 

Com ja és costum cada 
Nadal, es va celebrar 
el passat dissabte 23 

de desembre dos partits de 
waterpolo a la piscina de Les 
Comes. 
La jornada va ser iniciada per 
un partit protagonitzat pels 
petits waterpolistes de l’escola, 
on va finalitzar amb un empat 
molt lluitat. Seguidament es 
va continuar amb un segon 
partit entre els jugadors de la 

El Club Natació Igualada 
celebra la tradicional festa 
del waterpolo

categoria de cadets i juvenils. 
Els entrenadors dels equips 
van ser E.Noguera i M.Tolosa. 
Els partits van estar acompa-
nyats per la força assistència 
de públic format per amics i 
familiars que van animar amb 
entusiasme als jugadors. 
La jornada va finalitzar amb 
l’entrega d’un obsequi pels 
participants i amb un di-
nar-esmorzar on tothom era 
benvingut. 

Els waterpolistes del Club Natació 
Igualada perden davant el Mataró
WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 23 de 
desembre els waterpo-
listes de la categoria 

absoluta masculina del CNI 
van perdre contra el Club 
Natació Mataró amb un re-
sultat final de 18 - 8.
Va ser un partit on els igua-
ladins van treballar de forma 
correcte a dins l’aigua, però 
no va ser suficient per der-
rotar a l’equip de Mataró. Al 
segon i quart període l’equip 
local va poder igualar-se 
més a l’equip rival, però no 
van poder igualar-se ja que 
el Mataró va demostrar en 
tot moment la seva clara 
superioritat. L’entrenador M. 
Tolosa va fer molts canvis, 
deixant que tots els jugadors 
tinguessin minuts de joc a 
dins l’aigua. 

Fitxa tècnica
Parcials: 6-1, 5-3,2-0,5-4
Alineació CNI: R.Sarlè(por-
ter), E.Noguera(4), A.Boix, 
J.Burgues, R.Calaf, J.Soler, 
Q.Vilarrubias, T.Mallofré(2), 
D.Sànchez(1), X.Sànchez(1), 

C.Galan, P.Perez, P.Go-
mez(porter) i com a entrena-
dor M.Tolosa.
El proper partit serà el dia 13 
de gener a la piscina de Les 
Comes contra l’Autònoma a 
les 19:45h.

L’equip benjamí del Club Natació 
Igualada neda a Cornellà
NATACIÓ / LA VEU 

El dissabte 16 de desem-
bre els benjamins del 
Club Natació Igualada 

van participar en la 3a jorna-
da de lliga  benjamí, tal com 
marca la  FCN, a la piscina 
del CN Cornellà.
Els altres clubs participants 
van ser el  CN  Viladecans i 
el CN Sant Feliu.
Per part del  CNI, es van 
desplaçar fins a Corne-
llà els nedadors/es: Mar-
tina  Llorach, Laia  Car-
né,  Olívia  Guzowska,  Itzi-
ar  Valenzuela,  Nadia  Benet, 
Ariadna Navarro, Jan Jardí, 
Jan Navarro, Guiu Egea,  Pa-

vel  Odainic  i Albert  Cano. 
Les proves que van nedar van 
ser els 100m. estils, 200m. es-
tils,  50m.  lliures  i els re-
lleus 4x50m. braça.

La competició va ser bastant 
bona. Es va nedar molt bé, 
millorant algunes marques i 
amb ganes d’anar millorant 
dia a dia.



/ TONI MIQUEL OLIVA

Josep Martínez i Aïda Solà (CAI), guanyadors de la 38a Cursa 
del Gall Dindi a Capellades
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ATLETISME / LA VEU 

Un total de 210 atletes, 
182 en la prova gran 
i 28 en la dels mes jo-

ves, participaren el dia de Na-
dal al matí en la 38a edició de 
la Cursa del Gall Dindi - 28è 
Memorial Jaume Solé Quin-
tana, sobre el recorregut urbà 
capelladí que enguany repetia, 
a més de la prova tradicional 
sobre els 4.600 m. habituals, el 
recorregut de 1.000 m. per als 
atletes més joves de les categ. 
Pre-Benjamí, Benjamí i Aleví 
masc. i fem.. Enguany tampoc 
es va poder celebrar la tradi-
cional prova de natació de la 
Travessa a la Bassa capelladi-
na, per manca d’aigua sufici-
ent.  En aquesta edició, dispu-
tada en una gèlida matinal,  es 
va implantar el cronometrat-
ge mitjançant xip.
Els triatleta del CAI Triatló 
Petromiralles Josep Martínez 
era el guanyador masc. amb 
14’24”, seguit de Jesús Álva-
rez (CE. Roger Roca R.), 2n 
amb 14’28”, i era 3r. Jordi Fer-
nàndez Aguado (Esp. Pene-
dès) amb 14’28”, per davant 
d’Adrià Muñoz (Fast Triatló), 
4t amb 14’43”.  Era 5è Ernest 
Sans (Duscholux) amb 14’45”, 
i 6è Sergi Solé (CE. Roger 
Roca R.) amb 14’47”. El pri-
mer classificat local masc. de 
la cursa gran va ser José An-
tonio Sánchez (AEMdeKP), 
11è.  
En femenines, la guanyadora 
era la triatleta  del  CAI Tri-
atló Petromiralles Aïda Solà, 
que entrava en 32a posició 
general amb 17’14”.  Entrava 
2a i 39a general Yveth Ca-
mús (Oro di Nàpoli) amb 
17’34”, i era 3a i 69a general 
Mayte Hinojosa (Ashi Team), 
amb 19’10”.  Era 4a i 76a gral. 

Montserrat Cinca (C.A. Sant 
Boi)  amb 19’33”, 5a i 77a ge-
neral Maria Josep Mur (Inde-
pend), amb 19’43”, i 6a i 83a 
general Assumpta Castelltort 
(CAI Triatló Petromiralles) 
amb 19’57”. Meritxell Ferrer 
(Independent), va ser la pri-
mera local fem. de la cursa 
gran, en 101a posició.
El C.A. Igualada Petromiralles 
va ser el guanyador per equips 
amb 133 punts,  tot i que no 
hi havia distinció oficial per al 
guanyador en aquest apartat.
Pel que fa a la prova per als 
més joves, sobre 1.000 m. i 
amb un total de 28 classificats, 
els atletes capdavanters foren 
Oriol Alonso (C.A. Igualada 
Petromiralles/Dental Iguala-
da) guanyador absolut gene-
ral amb 3’23”, seguit d’Ireneu 
Uberni (Esp. Penedès) 2n 
general amb 3’25”, entrant en 

Jaume Solé, Comunicació  i 
de Josep Solé, ambdós fills del 
gran impulsor de la cursa ca-
pelladina, Jaume Solé Quinta-
na. 
Les proves eren organitzades 
per l’Àrea  d’Esports de l’Ajun-
tament capelladí amb la col-
laboració de l’AEMdeKP, del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
i el suport de la Diputació de 
Barcelona i del Consell Es-
portiu d’Anoia.

Classificació general masculina
 
1. Josep Martínez (CAI Triatló P.) 14’24”
2. Jesús Álvarez (CE. R. Roca Running Ig.) 14’28” 
3. Jordi Fernández (A. Esportiu Penedès) 14’28”
4. Adrià Muñoz (Fast Triatló) 14’43”
5. Ernest Sans (Duscholux) 14’45” 
6. Sergi Solé (CE.R. Roca Running Ig.) 14’47”
7. Carlos Cervera (Oro di Nàpoli)14’48”
8. Oriol Marimon (CAI Triatló P.) 14’50”
9. Albert Solé (CAI Triatló P.) 15’19”
10. Jordi Ferrús (AEMdeKP) 16’10”

Classificació general femenina

1. (32ª G.) Aïda Solà (CAI Petromiralles) 17’14”
2. (39ª G.) Iveth Camús (Oro di Nàpoli) 17’34”  
3. (69ª G.) Mayte Hinojosa (Ashi Team)  19’10” -
4. (76ª G.) Montserrat Cinca (C.A. Sant Boi) 19’33” 
5. (77 G.) Maria Josep Mur (Independent) 19’43”
6. (83ª G.) Assumpta Castelltort  (CAI Triatló P.) 
19’57”       
7. (84ª G.) Mariona Rodríguez (CAI) 20’02”
8. (87ª G.) Irina Belmonte (Lleida U.A.) 20’10”              
9. (91ª G.) Marta Marimon (CAI Triatló P.) 20’22”
10. (101ª G.) Meritxell Ferrer (Independent) 20’34” 

Classificació cursa 1.000 m. masculina

1. Oriol Alonso  (CAI Petromiralles/Dental 
Igualada) 3’23”
2. Ireneu Uberni (Esportiu Penedès) 3’25”
3. Roger Quintana (Marqués Pobla/Capellades) 
3’33”
4. Yerai Hernàndez (Independent) 3’34”
5. Pol Mena (AEMdeKP) 3’35” 

Classificació cursa 1.000 m. femenina

1. Yasmin Zaim (Infinit) 4’21”
2. Aina Tarrida (EmunKP) 4’54” 
3. Maroua Ayyad (CAI Petromiralles/D. Igua-
lada) 4’54”
4. Dalia Rodríguez  5’05”           
5. Ainara Busquets 5’17”

MOTOR / LA VEU 

El passat dilluns, el dia de 
Nadal, va morir a l’edat 
de 59 anys Ciriac Gra-

dos. Membre actiu durant els 
últims anys de la Comissió de 
Trial de la RFME i fundador 
del Moto Club Montbui. La 
seva tasca i passió amb aquest 
esport va anar sempre molt 
més enllà gràcies a l’Escola 
Catalana de Trial i on pilots 
com Miquel i Aniol Gelabert, 
Arnau Farré, Marc Riba, Neus 
Múrcia o Mireia Conde van 
donar els seus primers girs i 
salts sobre una moto de trial 
davant la seva atenta mirada i 
savi consell. 

Mor Ciriac Grados, fundador del Moto 
Club Montbui

3r. lloc Roger Quintana (Mar-
qués de la Pobla) amb 3’33”, 
4t. Yerai Hernàndez (Inde-
pendent) amb 3’34”, i 5è Pol 
Mena (AEMdeKP) amb 3’35”. 
La guanyadora fem. va ser 
Yasmin Zaim (Infinit), amb 
4’21”, seguida d’Aïna Tarrida 
(EmunKP) 2a fem. amb 4’54”, 
entrant 3a Maroua Ayyad 
(CAI Petromiralles /Dental 
Igualada) amb 4’54”, 4a Dalia 
Rodríguez (Indep.) amb 5’05” 
i 5a Ainara Busquets (Indep.)
amb 5’17”.
Un cop finalitzada la prova, es 
va efectuar al costat de la Bas-
sa capelladina el repartiment 
de premis als atletes partici-
pants, efectuat per l’alcalde 
de Capellades, Aleix Auber, 
acompanyat dels regidors 
Adela Morera, Igualtat; Sal-
vador Vives, Benestar Social;  El guanyador, Jordi Martínez, liderant la cursa. / TONI MIQUEL OLIVA
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TEATRE / LA VEU 

Divendres i dissabte 
el Teatre de l’Aurora  
viurà el debut d’una 

nova companyia de anoienca. 
Es tracta de Ka Teatre for-
mada per Maria Berenguer i 
Montse Pelfort que presenta-
ran la seva òpera prima Kà-
tia, en el marc del Cicle Km.0.  
Aquest cicle també acollirà el 
6 i 7 de gener El meu príncep 
blau, de la companyia El Ballet 
imperial de la reina Rosamun-
da, i dos tallers, un de teatre 
i un de dansa, al finalitzar les 
diferents representacions.
A Kàtia coneixerem a una 
nena, la Kàtia que farà la 
maleta i emprendrà un viatge, 
l’aventura de la seva vida que 
viurà acompanyada de la seva 
mare. Trobarà el què busca la 
Kàtia? Kàtia és un espectacle 
visual, amb objectes, que ens 
parla de la necessitat de retro-
bar-nos amb les nostres arrels.
La jove companyia Ka Tea-
tre, formada per les actrius 
anoienques Maria Berenguer 
i Montse Pelfort debuta amb 
el seu primer muntatge Kàtia.  
Trepitgen fort i parteixen d’un 
llenguatge multidisciplinari 
on combinen la interpretació 
amb titelles, música i objectes. 

Activitat paral·lela: 
Taller de teatre
La companyia Ka Teatre con-
vida als infants de 3 a 12 anys 

que hagin vist l’espectacle a 
participar al taller de teatre 
que duran a terme just al fina-
litzar cada passi de l’espectacle. 
En aquesta sessions els parti-
cipants faran joc d’expressió 
corporal, crearan personatges 
i petites històries. L’activitat 
estarà impartida per les ac-
trius Maria Berenguer i Mont-
se Pelfort i tindrà una durada 
aproximada de 50 minuts.

Cicle Km.0: companyies pro-
fessionals anoienques de tea-
tre familiar
El Cicle Km.0, que celebra la 
seva tercera edició, és un pro-

jecte impulsat pel Teatre de 
l’Aurora amb la col·laboració 
de les companyies professi-
onals de teatre familiar de 
l’Anoia, amb l’objectiu de do-
nar més visibilitat i apropar 
al públic els seus espectacles 
i el seu treball creatiu. Amb 
aquesta voluntat, el cicle Ci-
cle Km.0, a part de mostrar 
les creacions de les compa-
nyies professionals de teatre 
familiar de la comarca, tam-
bé les vol donar a conèixer 
de portes endins, organitzant 
diverses activitats paral·leles, 
com tallers, visites guiades, 
exposicions i altres activitats.

La nova companyia anoienca Ka teatre debuta 
al Teatre de l’Aurora amb “Kàtia” dins del Cicle Km.0

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

Funcions, horaris i venda 
d’entrades de l’espectacle i 
del taller de teatre
Les representacions de Kà-
tia, del Ka Teatre tindran lloc 
divendres 29 i el dissabte 30 
de desembre, a les 18 h. Les 
entrades  8 € i 6 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.  
El taller de teatre a càrrec de 
Ka Teatre es durà a terme a 
l’acabar cada representació. 
El taller està inclòs al preu 
de l’entrada, per participar-hi 
cal reservar l’assistència a 
l’activitat escrivint a info@
teatreaurora.cat. L’aforament 
està limitat a 20 participants 
per ordre de reserva. El taller 
està dissenyat per a nens i ne-
nes de 3 a 12 anys.

Més informació
Per conèixer més a fons la 
programació i el sistema de 
venda i reserva de localitats 
es pot consultar la pàgina 
web www.teatreaurora.cat  
o bé seguir tota l’actualitat 
a través dels canals de face-
book (http://www.facebook.
com/teatreaurora), twitter 
(http://twitter.com/teatreau-
rora) i youtube (http://www.
youtube.com/teatreaurora ) 
del teatre

DISSENY / LA VEU 

L’escola municipal d’art i 
disseny Gaspar Camps 
ha participat aquestes 

darreres setmanes al Nadal 
Marked, el mercat de disseny 
per Nadal, organitzat per 
l’associació Disseny Marked, 
situat a l’Empremta de Gràfi-
ques Vilanova, amb una selec-
ció de productes de disseny i 
artesania de qualitat.
Els alumnes del cicle formatiu 
d’Artesania de Complements 
de Cuir, cicle formatiu ofici-
al, professionalitzador i únic 
a Catalunya, van dissenyar i 
confeccionar unes boles de 
nadal en pell vegetal estam-
pades de mitjançant les tècni-
ques de transferència manual 

i impressió digital sobre la 
pell. Uns dissenys caracterit-
zats per la simplicitat que per-
meten decorar de forma ori-
ginal i vinculant-se a un dels 
sectors productius de la ciutat 
a l’arbre de nadal.
LA GASPAR ha col·laborat en 
el disseny de l’ambientació de 
l’espai interior i exterior del 
mercat, així com també va or-
ganitzar un TALLER FUROS-
HIKI. El Furoshiki és una tela 
estampada de forma quadran-
gular del Japó, que s’ utilitza 
per embolicar i transportar 
tot tipus d’ objectes. Fer un 
regal a Japó és molt més que 
donar un simple detall a algú, 
forma part d’ una tradició so-
cial plena de simbolisme. 
Des de l’escola, estem especi-

alment orgullosos d’aquesta 
col·laboració ja que el Nadal 
Marked organitzat per l’As-
sociació Disseny Marked té 
com a finalitat agrupar disse-
nyadors, artesans, productors 
i distribuïdors de producte 
de disseny i artesania de qua-
litat; comissionar, recolzar i 
promocionar la seva activitat 
i fomentar-ne la visibilitat; 
aproximar el producte de dis-
seny i l’artesania de qualitat al 
públic; i fomentar l’activitat 
comercial al voltant del pro-
ducte de disseny i l’artesania 
de qualitat a la ciutat d’Igua-
lada.
Per a més informació sobre 
els estudis reglats que s’im-
parteix a l’escola “Cicle for-
matiu de grau mitjà d’Artesa-

nia de Complements de Cuir” 
com dels tallers monogràfics 
de disseny i confecció en pell, 

La Gaspar present al Nadal Marked

trucar al telf. 93 805 52 62 o 
bé al web https://escolagas-
parcamps.org



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“El conte de Nadal” de Charles Dickens 

S om en dies nadalencs, llavors el llibre que he 
triat per aquesta setmana és del tot adient per 
a l’època, tant en la que som, com en la que es 

desenvolupa la història.
El conte de Nadal de Charles Dickens és, amb tota 
probabilitat, un dels contes més popular de la histò-
ria literària. Alguns l’han qualificat fins i tot d’obra 
immortal. Conte de Nadal, és una obra en la qual 
se’ns presenta a Evenezenger Scrooge, un empresari 
avar i gasiu, alhora que molt ric. És un home enor-
mement egoista; prefereix passar fred a gastar mitja 
pedra de carbó en el foc. Però tot això canvia una 
nit en la qual rep la visita del seu únic amic en vida, 
Jacob Marley. Aquest li adverteix del perill que corre 
la seva ànima en morir si segueix així en vida, però li 
dona un bri d’esperança en rebre  la visita de tres fan-
tasmes que li mostraran el seu passat, el seu present, 
i l’hipotètic futur que ha creat amb les seves accions.
Aquest llibre assoleix gairebé l’excel·lència literària.  
I dic gairebé perquè a vegades hi ha descripcions 
un pèl sobrecarregades, la qual cosa fa que la lec-
tura d’aquestes escenes pugui ser un pèl feixuga per 
al lector. Un exemple n’és quan relata el sopar d’una 

família, el qual es podria resumir en “van menjar 
gall dindi i pudding”, i en canvi aquesta narració es 
converteix en dues pàgines. Tot i que cal  reconèixer 
que ho fa  amb gran mestratge. A part d’aquest petit 
detall, el llibre és magnífic. 
La transformació d’Scrooge és molt encertada. Des 
de la visita del seu amic Jacob Marley  primer, i fan-
tasma després de fantasma, passa de la por, de la tris-
tesa, de l’egoisme, i de ser una persona reservada, a 
ser una persona bona.. No és que de sobte sigui un 
boig alegre, sinó que comença a ser més amable i a ser 
una persona normal però abans de res, bondadosa. I 
és que el que el llibre ve a dir-nos, no és pas que hem 
de ser bons quan arriba el Nadal. La moralitat que 
Dickens vol explicar que els nostres actes tenen con-
seqüències, i que el nostre futur no està escrit. Només 
depèn dels nostres mateixos actes i de com vulguem 
viure la nostra vida. Aquest és el missatge princi-
pal de la història que ens explica Dickens, encara 
que no es pugui precisament considerar que aquest 
aspecte defineixi la seva literatura. Ans al contra-
ri. Sovint, des de la ficció, l’autor va fer paleses les 
injustícies d’una Anglaterra amb grans problemes 

socials i massa 
diferències de 
classe. De qual-
sevol manera, si 
en aquest cas la 
intenció final era 
convèncer-nos 
que el món ne-
cessitava una 
mica més de to-
lerància, bondat i 
generositat, ben-
vinguda sigui. 
Al cap i a la fi, 
continua essent 
totalment vigent.
A títol personal, però recomano totalment llegir 
aquesta preciosa novel·la. Segur, que la seva re-
membrança ens pot fer passar una bona estona a 
tots plegats, tant als qui ens agrada llegir, com al 
que no.
Que passeu tots unes molt bones festes i que els 
Reis us portin molts, molts llibres per llegir.
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L’Orquestra Terres de 
Marca presenta un con-
junt de peces per a or-

questra simfònica inspirades 
en els valsos vienesos, combi-
nat amb un elegant repertori 
de polques clàssiques, un re-
pertori ideal per celebrar el cap 
d’any a Igualada. L’espectacle 
tindrà lloc el proper dissabte, 
30 de desembre, a les 20h, al 
Teatre Municipal l’Ateneu. Sota 
la direcció de Josep Miquel 
Mindán, hi col·laboren també 
Aula Escola de Dansa, l’Estudi 
de Dansa i Expressió Dell’Arte 
i l’Estudi de Ballet Montserrat 
Andrés.
Les entrades tenen un preu de 
15 i 12 euros, 9 euros per als 
menors de 12 anys. Es poden 
adquirir al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Garcia 
Fossas, 2), de dimarts a dijous 
no festius de 18:30 a 20:30h, di-
vendres de 18:30 a 21h i el ma-
teix dissabte d’11 a 14h. També 
a la taquilla del Passatge Vives 
una hora abans de l’inici o on-
line a www.ticketea.com.
L’espectacle a l’Ateneu serà una 
combinació de balls de saló i 
un concert de valsos i polques 
vieneses. El públic podrà gau-
dir d’un concert amb orques-
tra en directe, que interpre-

tarà algunes de les peces més 
conegudes del repertori de 
la família Strauss, incloent la 
coneguda Marxa Radetzky. A 
més, l’alumnat de les escoles de 
dansa de la ciutat ballarà al so 
de l’orquestra situada a la platea 
del teatre.
La tradició vienesa del concert 
de valsos i polques, que arrenca 
al 1939 i actualment és retrans-
mès per les televisions de tot el 
món, ha anat quallant arreu. 
Avui dia són moltes les ciutats 
europees i de més enllà que se 
sumen a la tradició i ofereixen 
als seus concerts en directe, si-
gui el mateix dia o en festivitats 
properes, amb repertoris sem-
blants o mixtos afegint altres 
peces emblemàtiques i de la 
pròpia tradició. En els darrers 
vint anys, Catalunya ha vist 
com moltes ciutats abraçaven 
àvides la proposta que, tot i te-
nir uns orígens i connotacions 
ben classistes, l’aristocràtica 

societat benestant de l’imperi 
austrohongarès, fora d’aquell 
context va adquirint una pà-
tina teatral, simbòlicament 
inclusiva i universal. La prova 
és que cada vegada més televi-
sions del continent africà i asi-
àtic retransmeten el concert vi-
enès per excel·lència amb gran 
acceptació popular.

L’orquestra i el director
Terres de Marca és un segell 
musical vinculat a Contrapunt 
Plataforma per a la Promoció 
d’Activitats Musicals, que neix 
juntament amb l’orquestra amb 
la voluntat d’anar consolidant 
diferents formacions vocals i 

instrumentals amb joves mú-
sics professionals i de fer ar-
ribar a tots els racons del país 
propostes singulars de música 
clàssica. A més de l’orquestra, 
compta amb altres formacions 
clàssiques i de música catalana. 
Des de la seva fundació l’any 
2010 ha presentat La serva pa-
drona de Pergolesi, La Canteri-
na de Haydn, Els tres mosque-
ters amb l’Escola de Dansa del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
diversos oratoris i concerts de 
Nadal i concerts amb la música 
dels èxits de Hollywood amb 
Carles Lama i Sofia Cabruja.
També ha enregistrat noves 
gravacions per la Festa dels 

Reis d’Igualada, com la mar-
xa 5 de Gener, del compositor 
igualadí Jordi Marcé amb text 
de Nuska Corrià, i una nova 
versió orquestral de la Marxa 
del Patge Faruk de Joan Just 
Bertran, amb l’adaptació or-
questral de David Riba.
L’igualadí Josep Miquel Min-
dán ha estat director de cor 
per a diferents produccions 
i ha dirigit, entre altres, l’Or-
questra Simfònica del Vallès, 
l’Orquesta Ciudad de Elche, 
l’Orquestra del Wien Konser-
vatorium Privat Universität, 
la Slowakisches Philarmonie, 
l’Orquestra de Girona, la Wie-
ner Tonkunsvereingung, el Ne-
ues Atelier Wien i l’Orquestra 
Terres de Marca, amb la qual 
manté una estreta relació pro-
fessional. En el camp coral ha 
dirigit el Wiener KammerChor 
en qualitat d’assistent, el Cor 
Anton Bruckner de Barcelo-
na, el cor de noies Exaudio, el 
Choram Publico de Viena o el 
Cor Albada de l’Agrupació Cor 
Madrigal.
En l’actualitat, és director de 
les orquestres i cors de l’Escola 
Municipal de Música de Mo-
llerussa, de la Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia i del cor 
Contrapunto Vocale, a banda 
d’assistent de Xavier Puig al 
Cor Ginesta.

El Teatre Municipal l’Ateneu acollirà, dissabte, 
el Concert de Cap d’Any d’Igualada

L’Orquestra Terres de 
Marca i diferents escoles 

de dansa de la ciutat 
proposen un concert 

amb les peces més 
cèlebres de la família 

Strauss
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Les inscripcions llatines 
a la comarca de l’Ano-
ia, els noms propis dels 

igualadins, l’impacte del Rec.0, 
l’antic restaurant de Cal Pau de 
la Pobla, els refugis de la guer-
ra civil o la Festa Major d’Igua-
lada són alguns dels temes que 
van investigar antics alum-
nes de segon de batxillerat de 
l’Ateneu Igualadí en els seus 
treballs de recerca. Una mos-
tra d’aquests treballs s’exposa 
aquests dies, i fins al 12 de ge-
ner, al vestíbul de la Biblioteca 
Central d’Igualada. La major 

part d’aquests treballs formen 
part del programa IGDbatx, 
un programa de suport als tre-
balls de recerca locals impul-
sat per l’Ateneu Igualadí amb 
la Biblioteca Central i l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia. A través 
d’aquest programa es dóna 
suport als alumnes oferint-los 
assessorament i eines per po-
der fer el seu treball, sempre 
que es faci recerca sobre temes 
d’Igualada o bé de la comar-
ca de l’Anoia, complementant 
així la tutorització que fan els 
professors des dels diversos 
instituts.
Amb aquesta mostra també es 

Alumnes de batxillerat mostren 
els seus treballs de recerca locals 
a la Biblioteca

vol donar a conèixer la feina 
d’aquests joves i promoure, al-
hora, la Col·lecció Local de la 
Biblioteca. D’una banda, aquí 
s’hi conserven també treballs 
de recerca d’estudiants de la 
comarca, que es poden consul-
tar. D’altra banda, la Col·lecció 
Local és una excel·lent font 
d’informació de temes iguala-
dins i anoiencs: llibres d’his-
tòria dels pobles anoiencs, 
reculls antics d’imatges, l’obra 
literària dels autors anoiencs, 
documentació diversa d’una 
àmplia temàtica (programes 
de festes majors, esqueles, but-
lletes de racionament...). 

Joan Paradell ofereix un 
concert d’orgue
MÚSICA / LA VEU 

El proper dia 3 de gener, 
a les 6 de la tarda a la 
basílica de Santa Maria 

d’Igualada, el prestigiós orga-
nista Joan Paradell oferirà un 
conert d’orgue en què inter-
pretarà el següent programa:
- J.S. BACH (1685-1750)
Concert I en sol major  (de 
Johann Ernst von Saxen-Wei-
mar)   (BWV 592)
- D. SCARLATTI (1685-1757)
Pastoral
- E. GIGOUT (1844-1925)
Rhapsodie sur des Airs Cata-
lans 
“A la Ville de Barcelone” 
Air: La pastoreta
Air: Lo noy de la mare
Air: Lo mestre 
Air: La ploma de perdiu
- A. POLI (1932-2014)
Scherzo Pifferata
- G. BÉLIER (1863-1938)
Toccata en re menor 
- J. MARTÍ i CRISTIÀ (1884-
1918)
Invocació
Primera execució mundial 
- N. RAWSTHORNE (1929-)
Hornpipe humoresque
- J. BONNET (1884-1944)
Rhapsodie Catalane.
Joan Paradell i Solé és, des 
del novembre de 2010, or-
ganista titular de la Capella 
Musical Pontifícia “ Sixtina 
“ i, per tant, l’organista ofici-

al que toca en les celebraci-
ons litúrgiques presidides pel 
Papa, tant a la Basílica Papal 
de Sant Pere del Vaticà com 
en les altres basíliques roma-
nes, i també en els concerts de 
la Capella Musical Pontifícia 
“Sixtina”. És organista emèrit 
de la Basílica Papal de Santa 
Maria la Major a Roma, on 
ha exercit durant quasi trenta 
anys com a primer organista 
titular. 
La presentació del concert 
anirà a càrrec d’Antoni 
Miranda.

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

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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És per tu és una associa-
ció sense ànim de lucre 
que basa la seva activi-

tat en l’acollida de nens que 
viuen en zones contaminades 
de radiació a Txernòbil (Ucra-
ïna). Aquests infants viuen 
afectats per la radiació, la qual 
cosa els deteriora les defenses. 
La millora de la seva salut és 
el que empeny a ‘És per tu’ a 
promoure acollides d’infants 
durant les vacances d’estiu i de 
Nadal.  
El Cau de l’Unicorn és una 
companyia anoienca especi-
alitzada en espectacles musi-
cals de titelles gegants i actors 
que empra la tècnica de llum 
negra. Ha volgut sumar-se a 
aquesta iniciativa i hi col·labo-
ra amb el seu darrer especta-
cle. 
Akäshia, el viatge de la llum és 
un cant a la vida, a l’amistat i 
a l’amor pels llibres i el conei-
xement. És un musical amb 

actors, llum negra i grans ti-
telles, escrit i dirigit per Roser 
Castellví i Dani Martínez. 
L’espectacle es podrà veure el 
proper dimecres, 3 de gener, a 
les 6 de la tarda, al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu. Aquest acte 
benèfic té un preu de 5 € per 
a les persones adultes i de 3 € 
per als infants. 

Akäshia, el viatge de la llum
Va néixer a trenc d’alba. Quan 
el seu pare la va tenir entre els 
seus braços per primera ve-
gada, es va apropar a la fines-
tra per tal de poder veure-la 
millor... i fou llavors quan va 
succeir: el primer raig de Sol 
va incidir sobre la menuda i 
la va banyar amb la seva llum, 
fou llavors quan el seu pare i la 
seva mare varen decidir el seu 
nom: Alba.
Quan encara era un nadó, l’Al-
ba jugava des del seu bressol 
amb un petit mirall de mà a 
“caçar” els primers raigs de 
Sol que entraven per la fines-

tra de la seva habitació i a re-
flectir-los sobre els mobles i 
les parets. També desmuntava 
tot el que tenia al seu abast per 
tal de poder esbrinar com fun-
cionava.
A mesura que anava creixent, 
la seva curiositat també crei-
xia... I les coses que succeïen 
al seu voltant estaven embol-
callades de màgia i de llum: 
El reflex de les gotes de pluja 
li revelaven misteris. Parla-
va amb els animals i aquests 
responien. El llapis i la goma 
l’ensenyaren a llegir i a escriu-
re... I així va descobrir que les 
aventures més fantàstiques 
s’amagaven a l’interior dels lli-
bres.
El seu afany per conèixer la 
portaren a llegir tots els llibres 
de la seva escola, primer... i 
la secció infantil de la biblio-
teca del seu poble, després... 
I quan ja no li quedava res 
de nou per llegir... Va decidir 
cercar la –ja desapareguda- 
(ella ho ignorava) “Biblioteca 

“Akäshia, el viatge de la llum”, teatre solidari amb 
els nens de Txernòbil

d’Alexandria”. I va ésser enmig 
d’aquest procés de recerca que 
va conèixer algú que la va po-
sar rerE la pista de la Biblio-
teca més gran de l’Univers: La 
Biblioteca d’Akäshia. I –per tal 
de poder arribar-hi- va haver 
de travessar “El món de les 
coses perdudes” i “El País dels 
personatges sense inventar”. 
A ambdós llocs va fer nous 
amics i va aprendre moltes co-
ses noves.
Finalment, va arribar al cor 
d’Akäshia, on es trobava la 
Gran Biblioteca... I –per tal 
de poder entrar-hi- va haver 
d’encertar un enigma que li va 
proposar un entremaliat i ex-
travagant guardià que era l’en-
carregat de custodiar la porta 
d’accés. Un cop dins de la bi-
blioteca, va conèixer un ésser 
molt especial que s’anomena-
va Gael.
L’Alba va romandre a Akäshia 
fins a l’adolescència. Tot alter-
nant la lectura a la seva biblio-
teca i els jocs i diversió amb els 

personatges per inventar, fins 
que un bon dia, en Gael li va 
dir que era l’hora de tornar a 
casa, que el seu temps a Akäs-
hia ja s’havia acabat. Li saber 
que el llibre més important, 
encara no estava escrit i que 
ella mateixa en seria l’autora: 
El llibre de la seva pròpia vida. 
L’Alba va despertar al seu llit 
(tornant a ser la petita Alba 
que va arribar a Akäshia per 
primera vegada) i la seva vida 
va reprendre el fil inicial, re-
cordant l’experiència d’Akäs-
hia com si fós un somni. En 
créixer, es va convertir en una 
escriptora que va anant res-
catant els “personatges sense 
inventar” que havia conegut 
a Akäshia, tot donant-los en-
trada en el nostre món mitjan-
çant els seus llibres.
I ja en la seva vellesa, l’Alba va 
descobrir que... Però això ja 
ho sabrem aquest diumenge 
escoltant les cançons d’aquest 
espectacle pensat per a infants 
de 5 a 105 anys.

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 C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64



Nota hivernal

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

E stem en plenes festes nadalen-
ques, de Cap d’Any i Reis. 
Temps hivernal i, possible-

ment, de neu i fred.
Oferim, en aquesta ocasió, una vista 
del passeig de Mn. Cinto Verdaguer, 
nevat. És un tram entre els carrers de 
sant Josep i de sant Vicenç. Suposem 
que podia ser per Nadal de 1962 (?)
S’hi pot observar - darrera dels 
bancs - l’antiga disposició del vial, 
quan encara el tren passava pel can-

tó nord. S’hi pot veure la barrera 
que es feia servir en aquell pas a ni-
vell, que - si mal no recordem - es 
feia activar des del pas següent, on la 
persona guardabarrera hi tenia una 
petita casella.
La fotografia fou feta per Josep Cas-
telltort Ferrer (“Truco”), realitzada 
en estereoscòpia, de 60 x 130, que es 
conserva en el fons de l’Arxiu Histò-
ric Comarcal
Bon Any Nou!.
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Els mesos anaven passant, i en Llu-
ís es desesperava, havia deixat a la 
Mireia, la seva promesa, preparant 
el pis i tot “el pac” del casament, 
ell treballava, però alguns caps de 
setmana de festa, tren amunt i tren 
avall, intentava ajudava tot el que 
podia, tot esperant el canvi a una 
plaça vacant a Girona o voltants, 
prop de casa, la espera començava 
ja  a “pesar”.
Es refugiava molt en el seu “hobby” 
l’esport, sempre que podia, anava a 
córrer o caminar, o també s’escapava 
amb la bicicleta, coneixia ja diversos 
camins i corriols d’aquesta bonica 
comarca d’acollida que era la seva 
segona llar i que de mica en mica ja 
començava a fer-se seva, dins el seu 
mòbil, fotos de les diverses sortides, 
molts racons i llocs d’una extraordi-
nària bellesa, tan palpable i de vega-
des no apreciades per a molts i amb 
un encant exquisit, com a  fons de 
pantalla  i portava una clara imatge 
del bonic salt d’aigua de La Fou de 
Sant Martí de Tous... preciós. 
Aquell matí , una trucada al mòbil va 
fer canviar  els seus plans, volia tor-
nar a pujar a peu però aquesta vega-
da  pel camí vell fins dalt la Tossa de 
Montbui que tant li va agradar però 
a l’estar la Júlia amb febre i els cu-
nyats d’aquesta a París, li va respon-
dre afirmativament a en Quim (que 
estava de torn) que ja portaria ell  al 
Pol al Saló de la Infància, a veure el 
Esmolet i l’Esmoleta i a gaudir d’un 
matí amb el menut.
Li agraden molt als nens, a la Mi-
reia també, però per “més enllà” 
deia sempre. Ara estava il·lusionat, 
perquè semblava que aviat podria 
tornar  “a casa” i començar una 
nova etapa amb la seva xicota, però 

semblava que alguna cosa retardés la 
seva marxa, i no sabia ben bé què. A 
l’arribar a casa, va llegir l’agenda de 
Nadal que va trobar al sortir del Saló, 
allà va trobar de tot:
Tallers  diversos (decoració, cuina), 
contes, exposicions, pessebres, con-
curs de pessebres, música, concerts, 
festes del caga tió, cantada de Na-
dales, misses del gall, teatre, els Pas-
torets, el Saló, l’amic invisible, Fira 
de Nadal, Reis, Fira de Reis, i la cosa 
anava seguint...
Va llegir encuriosit i alhora sorprès 
pel munt d’activitats que oferia  la 
ciutat  per aquests dies i també va 
descobrir dins el setmanari de La Veu 
de l’Anoia, que aquella comarca i les 
seves contrades, el “convidaven” a 
un Nadal com mai l’havia viscut, i en-
cara més, molt més... ja veuràs amic 
Lluís, ja veuràs.
Oi que sí, amic lector?... deixem fluir 
doncs.
I va arribar el dijous, aquell dia, vint-i- 
vuit de desembre, Sants Innocents. 
Al sortir de treballar, hivern i fosc, va 
adonar-se al passar amb cotxe, que 
el Pavelló Municipal de les Comes i 
els voltants estava molt ple de cot-
xes, va recordar que aquell era el dia  
de  l’arribada del Patge Faruk i el seus 
ajudants. El vent portava una bonica 
melodia i s’escoltava aquesta cançó:
“Benvingut Patge Faruk!
Benvingut Patge Faruk! 
Els infants tots d’Igualada
us volem sempre al costat.
Per això creurem al pares
i farem sempre bondat.
Benvingut Patge Faruk!
Benvingut Patge Faruk! ...i la música 
anava seguint...”
Aturat, dins el seu vehicle, l’escolta-
va, però al mateix temps també dub-

tava... i vaig ?   
Unes hores abans, els companys i 
amics l’insistien:                                                                            
I per què no? El torn et va bé avui!
Pots anar-hi al sortir.
T’agradarà molt! Ves-hi!  I ja ens di-
ràs!! 
La seva resposta era ràpida i sense 
opcions: “passo d’aquestes coses jo ”
Ell continuava dins el “seu món, tan-
cat, individualitzat” .
No va adonar-se, però en aquell 
moment i de lluny, algú l’observava, 
molt atentament des de les escales, 
moments abans d’entrar al Pavelló, 
però en Lluís va decidir no anar-hi  i 
seguir el seu camí. Llavors el nostre 
misteriós personatge entrà tot seguit 
dins el mateix i un munt de nens i ne-
nes l’aplaudien  tot cantant:
Benvingut Patge Faruk!
Benvingut Patge Faruk!
que la nena sigui llesta 
i el nen bon minyó.
En els fulls de meravella
d’aquest llibre colossal
adornat de mil estrelles
ens apunta el bé i el mal.
Benvingut Patge Faruk!
Benvingut Patge Faruk! ...i la música 
anava seguint...
Els dies anaven passant, i  va arribar 
el primer dia de l’any, tenia festa tot 
el dia pel canvi de torn. Després d’en-
viar uns quants missatges a amics i 
familiars, va decidir sortir a caminar. 
Aquell primer matí de gener, la boira 
matinera havia fet acte de presència 
però tot i així, va decidir sortir igual-
ment  a fer una petita excursió per 
desconnectar.
Després d’estudiar la ruta, primer 
tram amb cotxe, va arribar al destí 
escollit, cercà un bon lloc per apar-
car, al mig del poble  i després de se-

guir les indicacions dels pobletans, 
va trobar la plaça de l’església, i  allà 
el camí indicat, el qual feia pujada, 
i el sol jugava a cuca amagar, però 
amb un bon pas i motxilla a l’esque-
na, arribà fins dalt, llavors aixecà el 
cap per gaudir d’aquella meravella 
que tenia el seu davant: el Castell 
de Claramunt.
Li va agradar moltíssim! després de 
fer fotos i mirar el bonic paisatge 
que la natura li brindava, decidí tor-
nar, i a l’arribar al poble, es va trobar 
amb una cua de gent, nens i adults, 
que esperaven per entrar a un local, 
llavors va preguntar:
Que fan res aquí?
Dos nens, bessons, abrigadets fins 
dalt, li van contestar:
Anem a tirar la carta als Reis, perquè 
ens portin regals..
Jo vull un camió amb remolc! -va dir 
un dels nens
I jo un tractor, una granja  i uns ca-
valls -va dir l’altre
Avui bé el patge, el missatger reial 
-van afegir els pares. 
Va observar la cara dels infants, els 
seus ulls brillaven, una alegria im-
mensa dins seu, hi havia una “cosa” 
a l’ambient extremadament conta-
giosa... aquella energia era tan po-
sitiva! 
Al moment recordà la cara d’en Pol, 
tant de temps, si era això! Aquella 
tarda d’estiu al balcó, la partida, la 
resposta...
Aquella màgia que va sentir però 
que intentava defugir i que encara 
que no sabia exactament perquè, 
per això molt sovint es feia aquesta 
pregunta:
Per què el grans ho viuen com si fos-
sin nens?

Història d’una nit màgica... llegeix-la i ho veuràs! (2a part)
Conte de Reis: Assumpció Sendra



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

El Teatre de l’Aurora tanca enguany el seu 20è 
aniversari, com a projecte teatral i de cultura,  
independent i de proximitat

L ’Aurora, de sempre, ha convidat al 
seu públic a gaudir d’una solvent 
programació cultural, amb espec-

tacles de teatre, música i dansa, a prop de 
casa; de la mà de companyies igualadines, 
de la comarca i d’arreu de Casa Nostra, 
des de les més professionals fins a les més 
amateurs. En aquest sentit, el Teatre posa 
més i més en valor la cultura quan més a 
prop et fas teu el gaudi de tota mena d’es-
pectacles; una experiència única que po-
tencia amb escreix el vincle entre actors i 
actrius i el públic.
Enguany, amb motiu del 20è Aniversari 
s’ha fet un salt en el temps per a festejar 
aquell mes de maig de 1997, en què la 
ciutat d’Igualada participava de la inau-
guració del Teatre de l’Aurora, en tant que 
un espai destinat al teatre de petit format 
i de proximitat amb el públic; una forma 
de representacions escèniques d’una no-
table acceptació. Aleshores, les actuacions 
que van servir per a la celebració d’aquella 
estrena van ser escenificades al despertar 
del dia –just a l’hora de la sortida del sol- 
en reconeixement al nom que fa honor a 
aquest recinte teatral, Aurora. Sí bé per a 
aquell acte d’estrena es va comptar amb 
l’actuació dels Comediants, així com del 
Grup Gralla, entre altres, han estat mol-
tes més les companyies teatrals que han 
contribuït a consagrar successivament 
l’existència d’aquest espai, incorporant tots els racons 
de l’edifici -de la Unió cooperativa d’Igualada- com a 
veritables protagonistes d’una longeva i tan memora-
ble presència.
Un breu recorregut per la història del Teatre de l’Au-
rora et transporta a aquell puntual moment en què un 
grup de persones que eren membres de l’obra social de 
la Societat Cooperativa de Consumidors “La Victoria” 
van resoldre fer-se’n socis amb la voluntat ferma de 
donar empara a aquesta entitat teatral just a un pas 
de deixar d’existir. Això és, uns nous estatuts socials 

al costat de les disposicions de la Llei de Coopera-
tives de Catalunya, havien de fer realitat que aquest 
teatre passés a destinar els seus serveis per al conreu 
i la programació del temps de lleure i la posta en mar-
xa d’activitats escèniques i culturals. Tant es així que, 
no solament es va poder sufragar  l’impàs econòmic 
del moment sinó que també es va fer realitat aquell 
pla de rehabilitació de tot l’edifici en la línia de res-
tablir-ne tota la seva trajectòria associativa i cultural. 
Aquest va ser, doncs, el punt de partida que havia de 
posar en marxa aquell inqüestionable anhel dinàmic 

per a l’entitat, de part d’una nova Junta que 
es va configurar -de manera altruista- com a 
gestora, promotora i mantenidora de tots els 
serveis requerits per un teatre. Tanmateix, una 
iniciativa tan decidida no hagués estat del tot 
possible sense el suport econòmic d’algunes 
institucions (Ajuntament d’Igualada, Genera-
litat de Catalunya, la Diputació de Barcelona 
i el Consell Comarcal de l’Anoia, endemés de 
nombroses persones vinculades al projecte Te-
atre de l’Aurora. 
En aquest sentit, Unicoop Cultural Cultural, 
creada al  setembre de 1988 per tal de respon-
dre a la greu situació jurídica i financera en 
què es trobava la seva entitat antecessora -la 
“Unió Cooperativa Unicoop”- s’ha esdevingut 
una cooperativa amb història i hereva de les 
antigues cooperatives que se succeirien en el 
temps, com: “La Económica” i “La Igualadina” 
(1904), “Unió de Cooperadors” (1936), Soci-
etat Cooperativa de Consumidors “La Victo-
ria” (1939) i la “Unió Cooperativa Unicoop” 
(1976). De retruc, el col·lectiu recentment cre-
at “Amics del Teatre de l’Aurora” apunta a ser, a 
partir d’un continuat propòsit de complicitats 
i de cooperació, el grup de persones més com-
promeses amb tots els agosarats projectes de 
l’entitat Unicoop Cultural.
I, a punt de tancar l’any, es fa inexcusable 
aquesta mirada a un llarg, efectiu i fiançat re-
corregut per a elogiar a totes les persones que 
des d’uns feixucs començaments mai no han 

desistit en un desinteressat compromís de col·labora-
ció a fi d’encarar unes noves i ambicioses propostes 
de futur. Tot, plegat, i acollint les sentides paraules del 
president d’Unicoop Cultural, en Lluís Segura, i en 
referència a les imatges que il·lustren una evocadora 
Exposició del 20è aniversari (1997-2017), cal consi-
derar que: el tresor més gran que té l’Aurora és la seva 
gent; un encadenat de persones que, no solament han 
pensat a fer realitat un teatre de debò sinó que han 
pensat en què el teatre fos una destinació de luxe per a 
la ciutadania igualadina.
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EXPOSICIONS / JOSEP 
ELIAS 

El vilanoví J.F.G. pre-
senta una mostra de 
fotografia, a la Sala 

Municipal. Amb tot, no és 
pas una exposició d’autor, 
donat que ell no fou pas 
qui feu els retrats, que es-
tan a la consideració del 
públic fins el proper 14 de 
gener. Allí s’exhibeix, no-
més, una part de la col·lec-
ció que, al llarg del temps, 

ha arribat a reunir.
Són un conjunt d’obres, de 
diversos autors, que tenen 
un perfil ètnic i antropolò-
gic, ja que ens mostren uns 
retrats realitzats amb diver-
ses tècniques, que evoquen el 
desenvolupament tecnològic 
de l’art de la llum. Altres ens 
endinsen en el mar del tipis-
me i del folklore (comparses 
de Vilafranca del Penedès, 
Capellades, Igualada) i de 
festes de carrer (plaça del 
Bruc, davant de santa Ma-

ria, a Igualada.)
Un altres són retrats de per-
sones anònimes, però també 
hi podem veure fotografies de 
figures de renom, dintre de  la 
vida catalana. Son retrats per-
sonals com els de la Carmen 
Amaya, Pau Casals, o Josep 
M. Folch i Torras.
Tot un món, en blanc i ne-
gre, que fuig del tecnicolor, 
el qual ens fa recórrer per un 
temps d’abans. Per mitjà de 
totes aquestes obres el Jordi 
ha reunit, en el seu fons, un 

arxiu d’estampes de la vida 
quotidiana de temps pretè-
rits. Uns temps que no són 
ni més bons ni, tampoc, més 
dolents que els actuals. Són, 
simplement, diferents.
Aquí rau el mèrit de l’exposi-
tor: haver fet un recull d’enti-
tat que, ara, pot mostrar-nos, 
amb satisfacció personal, i 
posar a la nostra consideració 
el resultat de la seva recerca, 
amb la qual demostra la seva 
sensibilitat artística i cultural, 
a la vegada.

És, doncs, aquesta una vi-
sita que fa un repàs peda-
gògic sobre el quefer dels 
nostres avantpassats.
Si s’hagués editat un ca-
tàleg de la mostra, hau-
ria restat com un testi-
moni de la mateixa, cosa 
que sempre és d’agrair. 
Serviria per a recordar 
aquest esdeveniment que, 
aquests dies, ocupa el seu 
important lloc dintre de la 
vida cultural igualadina.

“La memòria quieta”, a la Sala Municipal d’Exposicions



Piera 
Projecció de la pel.lícula apta per a tota la 
familia “Cars 3”.  
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

SARDANES 
Calaf 

Ballada de sardanes amb mitjans mecà-
nics. Organitzat pels Sardanistes de Calaf.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Cafè del 
Casal.

DILLUNS 1 

FESTA DE REIS
Igualada 

Recepció del Patge Faruk de les cartes dels 
nens i les nenes destinades als tres Reis 
d’Orient 
Dilluns a partir de 2/4 d’11 del matí al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

ELS PASTORETS INFANTILS
Calaf 

Amb la participació de més de 140 petits 
actors, i la col.laboració de l’Escola de Mú-

sica de Calaf .  
Dilluns a les 7 de la tarda a la sala Folch 
i Torres del Casal.

CONTES 
Òdena 

Contes de Nadal de les germanes Baldufa 
a càrrec de TANAKA TEATRE (perquè 
l’espera per lliurar la carta dels Reis sigui 
més curta)
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Centre Unió Agrícola.

DIMECRES 3 

JOCS EN FAMÍLIA
Igualada 

Jocs de taula per als més petits de la casa
Aprofita les vacances de Nadal i vine a ju-
gar en família a la Biblioteca
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

MÚSICA
Igualada 

Concert d’orgue de Joan Paradell i Solé
L’organista titular de la Capella Musi-
cal Pontifícia “Sixtina” del Vaticà, oferirà 
composicions de Bach, Scarlatti, Pasquini, 
Bélier, Borsari, Gigout, Franck I Widor.
Dimecres a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

TITELLES
Igualada 

“Akäshia, el viatge de la llum”. 
El Cau de l’Unicorn col·labora amb l’enti-
tat ‘És per tu. Nens de Txernòbil amb el 
seu espectacle musical de titelles gegants i 
actors que empra la tècnica de llum negra. 
Acte benèfic.
Dimecres a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIVENDRES 29  

TEATRE FAMILIAR
Igualada 

El Teatre de l’Aurora i les companyies de 
teatre familiar de l’Anoia us presenten la 
tercera edició del Cicle Km.0. La nova 
companyia anoienca Ka Teatre debuta 
amb un espectacle visual de titelles i ob-
jectes per a tots els públics “Katia” .  
Divendres  a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CONCERT DE NADAL
Piera 

“Unim les nostres veus”. El grup parro-
quial Els Pedaços ofereixen el tradicional 
concert de Nadal. Entrada lliure. .  
Divendres  a les 8 del vespre a l’església de 
Santa Maria.

DISSABTE 30 

MÚSICA
Igualada 

Concert de Nadal, a càrrec de la Coral Mig 
to
Petit recull de peces del món del gospel, 
que ens conduiran cap a un repertori típic 
d’aquesta època de l’any, com són les na-
dales catalanes.  
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a l’església 
dels Caputxins.

MÚSICA
Igualada 

Concert de Cap d’Any Orquestra Terres de 
Marca
S’interpretaran peces per a orquestra sim-
fònica, inspirades en els valsos vienesos, 
combinades amb un repertori de polques 
clàssiques. Amb la participació d’escoles 
de dansa d’Igualada. Direcció: Josep Mi-
quel Mindán.  

Dissabte a les 8 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

ELS PASTORETS INFANTILS
Calaf 

Amb la participació de més de 140 petits 
actors, i la col.laboració de l’Escola de Mú-
sica de Calaf .  
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala Folch 
i Torres del Casal.

MUSICALBRUC
El Bruc 

Antonio Serrano, amb un domini tècnic 
i virtuós de l’harmònica com cap d’altre 
i Ignasi Terraza un dels millors pianistes 
de jazz espanyol amb una gran projecció 
internacional. Tots dos , en el seu concert, 
oferiran en exclusiva la seva particular i 
“jazzera” visió del Nadal. .  
Dissabte a les 10 del vespre a la sala d’ac-
tes de Can Casas.

DIUMENGE 31  

CINEMA FAMILIAR 
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20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’histò-
ria del teatre independent de Cal 
Font a través de la mirada dels al-
tres.
De setembre a desembre al vestí-
bul del Teatre de l’Aurora.

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

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

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

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

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

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

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





PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Quina dolenteria, un bar obert en plena Arrabassada! / 2. Adorna pas-
qualment d’una estranya manera. Torna convertit en carbonat de sodi / 3. Al capdavall del 
passeig. Ha fet de metge i de pescaire. Límit oriental del Caixmir / 4. Es realitzarà com a serafí 
sense objectiu. Cavil·lant amb un bàrbar aire vacú / 5. Les seves exclamacions no estan per 
religions. Grua malmesa per un replec cutani / 6. A la panxa del bou. En qüestió de ciències 
mira d’estar ben amagada / 7. El genovès el tracta de provincià. No tracen correctament, sabent 
greu i tot / 8. Nyaps, pífies, errors. Maldit / 9. Amics de Seguir el Rotllo. Decepcionà: eren con-
sonants descendents. P amb crossa / 10. Embolic d’allò més picant. Plega veles i rebrega saris / 
11. Ànima de batlle. Feia el foc més viu. Aborigen sense origen / 12. És un mal tros, el terreny 
fa massa pendent. Plaent, agradable, més que digerible / 13. Està molest perquè aquí sempre 
surt irat, i ell és més senzill. Cabdill àrab amb ressonàncies tortosines.

VERTICALS: 1. Una colla de ianquis a cops de bastó. Cos celestial a escala esportiva / 2. Vi-
gilant de seguretat personal d’en Pavlosky. I grega en versió grega / 3. Ronc sostingut. Preparar 
píndoles galèniques de format ascendent. Van limitar en Sísif / 4. Ha quedat baixet per culpa 
de la Derbi. Va cada dia de la claveguera a la biblioteca / 5. Entretingut, com l’Amèrica pobra. 
Travessat com si fos un ral. El capciró del dit / 6. En Pere Gimferrer el porta posat i el barrufet 
incorporat. Monja amb casa al districte de Sant Martí / 7. Té majoria al parlament. Del sistema 
relatiu als comptables. Si fa nofa com sant Pau / 8. Mans enlaire! Com més gran més el valo-
ren a la banqueta / 9. Periòdic foteta que es podria transformar en cristià. Oblicu, com un tall 
de dalt a baix / 10. Un àtic a mitges. Escarnides a crits en rodolins. Com a immoble sembla 
correcte / 11. Ressonant com cascabells dalt del trineu. Del dipòsit al fons del mar / 12. En cas 
d’aortitis la veuràs tota inflada. Qualsevol ocell estira el bec, per aquesta pesolera.

 

Mots encreuats per Pau Vidal

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

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

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

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

Les 7 diferències per Nadia Giménez
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DILLUNS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
Targeta Taronja 
21.00
De tot i més. 
Magazín sobre la 
vida.
22.00
Info Taronja. 
Totes les notícies 
d’Igualada i 
l’Anoia.
22.15 
Targeta Taronja. 
Anàlisi de 
l’actualitat 
esportiva 
d’Igualada i 
l’Anoia.
23.00
De tot i més 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

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

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

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

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

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

21.00
La Plaça 

22.00 
Info Taronja 

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

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

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

22.45 
Batecs de Piera 

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

DISSABTE
10.00 
Info Taronja 

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

00.15
En imatges 

00.45
Montbui Actiu 

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

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

22.45 
Info Taronja
23.30 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15 
En imatges 

00.45 
Montbui Actiu 

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoiaPROGRAMACIÓ



GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Forfait circuit Les Deus

Bicicleta Val de xapa i pintura

Entrades Museu del Traginer

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu

Ernest Parcericas Sales
Laia Vaques Mora

Nadia Giménez Casanovas
Julia Escalante

Joan Josep Esteban Luis Julian Borrega Garcia

Antoni de Ramon Torrellardona Joana Oliva MoncunillGuim Marimon Valls

Jana Cabello Mendez
Gemma Serch Quintana

Entrades Teatre de l’Aurora Entrades IHC Entrades Museu del tren

Neus Mas d'Àvila Josefa Sendra Bas Montse P.M

Escalada

Marisol Garcia Quintana
Jordi Padró Cabeza

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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*Si has guanyat el premi, contacta directa-
ment a l’empresa que fa el regal. 
Has de presentar el teu DNI + el full d’aquest 
dia que acredita ser-ne el guanyador.

Moltes gràcies i sort!

*Fes-nos arribar aquesta butlleta a les nostres oficines del carrer del Retir, 40



La jungla boja
Estrena •  Jumanji, bienvenidos a la jungla

RAMON ROBERT / 

C al recordar que Jumanji és un 
llibre de fantasia i aventures 
per a nens. Escrit i il·lustrat per 

l’autor nord-americà Chris Van Alls-
burg, va publicar-se per primera vegada 
a l’any 1981. Catorze anys després seria 
adaptat al cinema, fent el paper princi-
pal el malaurat Robin Williams. Tant el 
llibre com la pel·lícula tracten sobre un 
joc de taula màgic que implementa ani-
mals reals i altres elements de la selva a 
mesura que es juga; per tant, els perills 
que els jugadors han de superar en el 
joc també apareixen en la vida real. 
Aquella pel·lícula de 1995 va ser una de 
les campiones de taquilla d’aquell any, 

així que els productors de Hollywood, 
ara més curts d’idees que mai, han de-
terminat fer-ne una nova versió.  Inter-
pretada per Dwayne “The Rock” John-
son, Karen Gillan i Jack Black, aquest 
remake aporta algunes novetats. La 
primera i més evident de totes: el joc 
de taula ha estat substituït per un ví-
deo-joc. Així doncs,  quatre adolescents 
són absorbits per un videojoc, en què es 
converteixen en avatars de personatges 
arquetípics. Viuran múltiples i perillo-
ses aventures en una mena de jungla, 
alhora que busquen com sortir d’allí per 
tornar al seu món. De tot plegat en surt 
una pel·lícula àgil, simpàtica i molt en-
tretinguda, en la que els protagonistes 
s’ho prenen amb bon humor

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

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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Ha tornat Tadeo Jones
A Tous •  Tadeo Jones 2

RAMON ROBERT / 

La pel.lícula d’animació Las 
aventures de Tadeo Jones va 
fer diana artística i comercial. 

Així que els seus productors, i el seu 
realitzador, Enrique Gato, retornen 
ara al personatge.  
Diu el director:  “Aquesta és una 
pel·lícula d’animació per a tots els 
públics, una comèdia amb un toc 

infantil, però, abans que res, és una 
pel·lícula d’aventures”
Tadeo Jones va néixer el 2001 com 
un maldestre obrer de la construcció 
que volia ser un famós arqueòleg i 
que té facilitat per ficar-se en embo-
lics. El personatge va intervenir pri-
mer en dos curtmetratges, debutant 
en el llargmetratge onze anys des-
prés. Ara el retrobem en aquest nou 
títol. 

La invasió de Polònia
A Tous •  La casa de la esperanza

RAMON ROBERT / 

Basada en fets reals, però ser-
vint-se d’una novel.la de Di-
ane Ackerman inspirada en 

aquests fets, La casa de la esperanza 
(The zookeeper’s wife, el títol ori-
ginal) explica un dels capítols de la 
vida de Jan i Antonina Zabinski, el 
director del zoo de Varsòvia i la seva 
dona, els quals van ajudar a salvar 

centenars de persones (i també a 
molts animals) dels nazis després de 
la invasió de Polònia per les tropes 
alemanyes, al setembre de 1939.
Interpretada per Jessica Chastain, 
Daniel Bruhl i Johan Heldenbergh, 
aquesta és una pel.lícula que entrelli-
ga components històrics i dramàtics. 
Molt ben intencionada, la pel.lícula 
relata un cas de coratge i supervivèn-
cia en temps de guerra



MAUDIE
Canada. Drama. D´Aisling Walsh. Amb Sally Hawkins, 
Ethan Hawke, Kari Matchett  
Maud és una dona alegre de Nova Escòcia que somia inde-
penditzar-se de la seva família. No triga a mudar-se a casa 
d´un pescador per encarregar-se de les tasques de la llar. 
Però el que comença sent una difícil convivència poc a poc 
anirà transformant-se en una història d’amor. Basada en fets 
reals,  relata la vida de la pintora canadenca Maud Lewis

FERDINAND
Estats Units. Animació. De Carlos Saldanha. 
Ferdinand és un brau molt tranquil que prefereix seure sota 
un arbre a olorar les flors, i no pas saltar, esbufegar i en-
vestir-se amb altres. Va creixent i fent-se fort, però el seu 
temperament segueix sent el d’un brau manso. Però, un dia. 
Ferdinand és elegit equivocadament per a les “corrides de 
toros” de Madrid

  
WONDER

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

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Espanya. Comèdia negra. D´ Alex de la Iglesia. Amb Belén 
Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta.
En un sopar entre quatre parelles, que es coneixen de tota 
la vida, es proposa un joc que posarà sobre la taula els seus 
secrets més amagats: llegiran en veu alta els missatges te-
lefònics, i atendran públicament les trucades, que rebin a 
mòbils durant el sopar.

.

JUMANJI 
Estats Units. Aventures fantàstiques. De Jake Kasdan. Amb 
Dwayne “The Rock” Johnson, Karen Gillan, Jack Black 
Quatre adolescents són absorbits per un videojoc, en què 
es converteixen en avatars de personatges arquetípics. Allà 
viuran múltiples aventures, alhora que busquen com sortir 
d’alli per tornar al món real.

 
UNA VIDA A LO GRANDE 

Estats Units. Comèdia fantàstica. D´Alexander Payne. 
Amb Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau. 
Paul és un home que s’adona que tindria una vida molt mi-
llor si aconseguís empetitir el seu cos, doncs tot el que ne-
cessita en la vida ho tindria igualment però en abundància. 
Així que decideix reduir enormement la seva mida, ara que 
la tecnologia ho permet..

LA CASA DE LA ESPERANZA
Estats Units. Drama. De Niki Caro. Amb Jessica Chastain, 
Daniel Bruhl, Johan Heldenbergh
Antonina Zabinski, el director del zoo de Varsòvia i la seva 
dona, van ajudar a salvar centenars de persones (i també a 
molts animals) dels nazis després de la invasió de Polònia 
per les tropes alemanyes al setembre de 1939 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

JUMANJI: BIENVENIDOS A LA JUN-
GLA
Dv: 18:00
Ds: 16:00/21:00
Dg Dc i Dj: 17:00

GREMLINS (VOSE)
Dll: 17:00

WONDER
Dv: 20:30
Ds: 18.30
Dll Dc: 19.30
Dj: 19.30 (VOSE)

1/ EL GRAN SHOWMAN
Dv: 15:45/17:55/20:05/22:15/00:25
Ds: 12:50/15:45/17:55/20:05/22:15/0
0:25
Dg: 12:50/15:45/17:55
Dll: 17:55/20:05/22:15
Dm: 15:45/17:55/22:155
Dc i Dj: 15:45/17:55/20:05/22:15
1/ EL GRAN SWOMAN (vose)
Dm: 20:05

2/ STAR WARS: LOS ULTIMOS JEDI 
Dv: 17:00/20:00/23:00
Ds: 13:00/17:00/20:00/23:00
Dg: 13:00/17:00 
Dll a Dj: 17:00/20:00

3/ PERFECTOS DESCONOCIDOS  
Dv Dm a Dj: 15:50/18:00/20:45/22:50
Ds: 15:50/18:00/20:45/22:50
Dg: 15:40/18:00
Dll: 18:00/20:45/22:50
3/ SE ARMO EL BELEN  
Ds i Dg: 11:55/13:45

4/ JUMANJI: BIENVENIDOS A LA 
JUNGLA
Dv Dll a Dj: 17:40/20:15/22:40
Ds: 12:40/15:15/17:40/20:15/22:40
Dg: 12:40/15:15/17:40 

5/ STAR WARS: LOS ULTIMOS JEDI
Dv Ds Dm a Dj: 16:00/19:00/22:00
Dg: 16:00
Dll: 19:00/22:00
5/ STAR WARS 3D
Ds i Dg: 12:00

6/ DANDO LA NOTA    
Dv: 16:35/18:35/20:35/22:35/00:30
Ds: 12/25/14:35/16:35/18:35/20:35/2
2:35/00:30
Dg: 12/25/14:35/16:35/18:35
Dll: 18:35/20:35/22:35
Dm a Dj: 16:35/18:35/20:35
6/ DANDO LA NOTA (VOSE)
Dm: 22:35

7/ COCO
Dv: 15:45/17:55
Ds: 12:45/16:00/18:10
Dg: 12:45/15:50/18:10
Dll: 18:10
Dm a Dj: 16:00/18:10
7/ GREMLINS
Dv: 20:00
7/ UNA VIDA A LO GRANDE
Dv Ds Dll a Dj: 22:45
7/ WONDER
Ds Dll a Dj: 20:30

8/ FERDINAND
Dv Dll a Dj: 17:25/19:40
Ds: 12:20/15:10/17:25/19:40
Dg: 12:20/15:10/17:25
8/ ASESINATO EN EL ORIENT EX-
PRESS 
Dv Ds Dll a Dj: 21:50

SALA AUDITORI
FERDINAND
Ds: 16:15 
Dll: 18:30
Dc: 18:15
JUMANJI
Dv i Ds: 18:00/20:30
Dll: 20:40
Dc: 20:30
Dj: 20:45
STAR WARS
Dm: 20:30
Dj: 18:00

SALA PETITA
EL GRAN SHOWMAN 
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/18:40/20:40
Dll: 18:40/20:40
Dm i Dj: 20:40
Dc: 18:15 
COCO
Dm i Dj: 18:15
WONDER
Dc: 20:30

TADEO JONES 2
Dg: 18:00
LA CASA DE LA ESPERANZA
Dg: 19:30
NUESTRA VIDA EN LA BORGOÑA
Dll: 18:00
MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA
Dll: 19:50
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Desembre/Gener
29: Tomàs Becket; David; Tròfim.

30: Mansuet; Rainer; Anísia; Fèlix I, papa. 
31: Silvestre I, papa; Coloma; Melània la Jove; Sabinià.
1: Maria, Mare de Déu. Manuel; Concordi; Eufrosina.  

2: Basili el Gran; Gregori Nacianzè; Macari; Isidor .
3: Anter; Genoveva; Fulgenci; Daniel; Atanasi 

4: Rigobert; Odiló; Isabel-Anna Seto

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

 Salvador Vázquez Hernández
qui fou regidor de Via Pública entre 1999 i 2003.

Santa Margarida de Montbui, desmebre de 2017

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 
En record de:

AMPA, ALUMNES, PARES, MESTRES  i la resta de la  comunitat educativa 
de l’Escola GARCIA FOSSAS, recordem, 

Igualada, 24 de desembre de 2017

PEDRO RODRÍGUEZ DE LOPE
EXDIRECTOR DE L’ESCOLA

Ens unim al dolor de la família per la seva pèrdua 
i els fem arribar el nostre més sentit condol.

Des de mitjans d’enguany es 
parlava força que el convent 
dels Caputxins d’Igualada es 
podia tancar. I sortosament 
no s’ha tancat, amb el que els 
igualadins tenim el privilegi 
de ser de les poques ciutats en 
les que els frares hi son pre-
sents. Pel que fa als caputxins 
de la seu d’Igualada el més 
gran d’edat és Fra Jordi Mar-
quet,
Precisament Fra Jordi aquest 
mes de desembre ha complert 
89 anys i la seva activitat con-
tinua sinò intacta però qua-
si. Fra Jordi va neixer a Olot 
i des de fa 27 anys que és al 
convent d’Igualada.
Fra Jordi és l’essència de fra-
re autèntic, a més de les la-
bors litúrgiques, a ells s’el 
pot trobar a l’oficina de Cor-
reus, a buscar el diari a la lli-
breria Papers, a comprar al 
Supermas de la plaça de les 
Tortugues, o al mercat de la 
Masuca a la parada d’ous de 
Montmaneu, entre altres pa-
rades. Cada any acompanya 
als malalts a la peregrinació 
a Lorda, així com visita als 
seus amics a l’Hospital igua-
ladí com per exemple a l’àvia 
Francina Muntané del pilot 
de Maians Miquel Prat quan 
va hi va estar ingressada uns 
quants dies.

Molt apreciat pels igualadins 
és Fra Jordi, així com els esco-
lanets doncs encara recordo 
que el meu fill Jordi quan feia 
d’escolanet al final de la missa 
ja l’esperava Fra Jordi amb un 
pot ple d’anissos per tal que 
s’emporte`s uns quants.
Olot te fama de ser un poble 
amb tradició pessebrista i ell 
com a bon olotí, cada any 
per aquestes dates te el con-
vent ple de pessebres per tot 
arreu. Per molts anys doncs 
Fra Jordi Marquet i esperem 
i desitgem que en cumpleixi 
molts més.

Josep M. Vidal

Aquest desembre Fra 
Jordi ha complert 89 anys

En el segle V, el papa Sixt III 
va introduir a Roma el cos-
tum de celebrar per Nadal 
una vigília nocturna, a mit-
janit, «mox ut gallus canta-
verit» («poc abans que el gall 
canti»). La missa tenia lloc en 
un petit oratori, anomenat 
«ad praesepium» («al costat 
del pessebre»), situat darre-
re l’altar major de la basílica 
paleocristiana de Sant Pere. 
Continuava la tradició dels 
ritus ancestrals que arreu fes-
tejaven el naixement del Sol, 
la nit del solstici d’hivern; 
l’aurora, amb el cant del gall 
que l’anuncia —d’on ve el 
nom de la missa—, assenya-

lava l’inici d’un nou any.
A la missa del Gall, antiga-
ment, s’hi celebraven repre-
sentacions paralitúrgiques de 
l’adoració dels pastors i altres 
misteris que es commemo-
ren a l’entorn de Nadal, de les 

quals derivarien més enda-
vant els populars Pastorets.
La celebració eucarística 
d’aquesta nit santa comença 
amb una invitació urgent a 
l’alegria: «Alegrem-nos tots 
en el Senyor —diuen els tex-
tos de la litúrgia—, perquè el 
nostre
Salvador ha nascut en el 
món.»
Moltes famílies i grups 
d’amics es reuneixen després 
de la missa per poder celebrar 
amb joia el naixement de Je-
sús tot menjant coca, neules i 
torrons i cantant amb alegria 
les tradicionals nadales. «Les 
dotze van tocant...»

La Missa del Gall, la celebració 
litúrgica de la nit santa de Nadal
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La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

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

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 
75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

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

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

psicologa col. num 18.704

Psicòloga

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

PILAR PRAT
JORBA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 29: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 30: SECANELL
Òdena, 84

Dia 31: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 1:  BAUSILI
Born, 23

Dia 2: CASAS V.
Soledat, 119

Dia 3: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 4: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de ANTONI COSTA /  propietari de la Joieria 
rellotgeria Costa 

Divendres, 29 de desembre de 2017

“El meu pare em va 
ensenyar l’ofici, l’etica i el 

tracte als clients”
Vaig néixer a Igualada el 1953. Fa cinquanta anys que treballo de 
joier i rellotger. Em jubilo de la botiga i deixo pas la meva filla Teresa 
Costa i al Sergi, el meu gendre, que continuaran amb la tradició 
familiar. La tercera generació de Joieria Costa. Col·lecciono monedes, 
claus antigues, càntirs de Manises i, naturalment, rellotges

Vostè va heretar la vocació del seu pare?

El meu pare, Antoni Costa, va venir a Igualada el 1946 
a treballar de joier i rellotger a Cal Margets. Tenia l’ofi-
ci de rellotger, joier i òptic i divuit anys després de co-

mençar a Cal Margets es va plantar per ell aquí al carrer Sant Sim-
plici. El pare va aprendre l’ofici a Barcelona al carrer de la Princesa 
però quan va muntar la seva botiga a Igualada no va voler tocar 
l’Òptica i es va centrar en la rellotgeria i la joieria.

Quin tipus de rellotge veneu?

De tot tipus. Ara són tots de quars i gairebé no en queden d’auto-
màtics. N’hi ha de tots preus, perquè tothom té diversos rellotges 
i els canvia segons com es vol vestir.

Arregleu rellotges?

Avui en dia pocs rellotgers arrangen rellotges, sobretot si són 
antics. El que fan és enviar-los a tallers de fora. Nosaltres conti-
nuem arreglant-los i si són antics i no hi ha peces, les faig al torn.

I en joies? Quin tipus de peces veneu?.

La joieria de qualitat, de preu alt, ha baixat a causa de la crisi. Ha 
crescut la venda de joies d’argent. Nosaltres comprem als millors 
fabricants i també faig les meves pròpies peces. També venem en 
exclusiva joies d’un fabricant que té molts premis i fa joieria d’au-
tor.

Amb el canvi de generació –la tercera- com canviarà l’estil de 
Joieria Costa?

Jo sempre he estat un joier de línia clàssica. Ara, amb la nova ori-
entació i reestructuració de la botiga, els fills li donaran una nova 

línia més moderna amb molt bones marques. Té un aire mes fresc 
i juvenil. En tot cas he mirat de donar-los el meu exemple com el 
meu pare me’l va donar a mi. Em fa molta il·lusió que després de 
cinquanta anys d’ofici pugui passar-li el testimoni a la meva filla.

Les joies han fet el camí a la inversa a causa de la crisi? És a dir 
venen clients a vendre-li les joies per a obtenir diners?

Tinc clients molt bons i molt fidels, però si algun hagués passat 
una mala temporada i m’hagués demanat de comprar-li les seves 
joies, jo no ho diria mai, per discreció i fidelitat al client. En tot cas 
les joies conserven sempre el seu valor i en cas de necessitat poden 
ser una sortida puntual. Imagini una persona que va comprar una 
joia els anys seixanta. L’ha ha lluit una colla d’anys i ara, si la ven, 
en traurà molts més diners del que li va costar. Una joia és sempre 
un valor estable.

Que va aprendre vostè del seu pare?

Moltes coses, a més de l’ofici. Als set anys ja desmuntava desper-
tadors i als deu ja sabia muntar-los. Em va ensenyar una ètica, un 
saber estar amb el client. Va ser un home molt seriós i responsable 
que mai va abusar dels clients. Sempre he mirat de seguir l’exem-
ple del pare.

Heu estat sempre al carrer Sant Simplici. No ha tingut la temp-
tació d’anar a un altre carrer més comercial?

Hem tingut dues botigues però sempre al mateix carrer. El proble-
ma és que la decisió de l’ajuntament de posar càmera a l’entrada 
del carrer ens ha fet perdre molta clientela. És un perjudici molt 
gran. De vint-i-dues botigues que tenia aquest carrer només en 
quedem sis: els que som propietaris de l’edifici on estem. Si ha-

guéssim de pagar un lloguer ja hauríem tancat. 

Vostè és un gran col·leccionista.

Tinc una molt bona col·lecció de rellotges i m’agradaria muntar 
un museu del rellotge per poder-los ensenyar. També col·lecciono 
claus antigues, en tinc més de mil, i més de quatre-cents càntirs de 
Manises. Vaig començar a col·leccionar-los als dotze anys i ara que 
em jubilo, espero gaudir de les meves col·leccions. 

Com va començar?

Els pagesos de la comarca li venien monedes d’or o plata al meu 
pare que les fonia i fabricava joies. De tan en tant jo en veia algu-
na que m’agradava i li demanava. D’aquesta manera vaig arribar 
a tenir una bona col·lecció de monedes antigues. Més tard vaig 
començar amb les claus de porta i després amb els càntirs. 

És difícil reunir tants rellotges de col·lecció?

Alguns me’ls han regalat amics i clients, altres els he comprat en 
fires i antiquaris. Viatjo molt a França on hi ha moltes peces ex-
traordinàries.

A partir de quina antiguitat un rellotge és de col·lecció?.

A partir de cent anys, però ha de tenir molt bona qualitat. Tot el 
que tinc són rellotges de corda, naturalment.

Si tornes a ser jove tornaria a fer-se joier/rellotger?

Sense cap mena de dubte. Tornaria fer el mateix,

Jaume Singla, @jaumesingla

Ajuntament de Montmaneu
Felicitar  les festes és cada any una oportunitat 

entranyable d'acostar-nos als nostres veïns i veïnes.
    És temps de retrobaments, d'alegria i 

celebracions amb les persones que més estimem.
Desitgem que també sigui temps de reflexió, de pau

i de solidaritat per a tothom,
I que entre tots fem possible un any nou ple 

de pau, amor i prosperitat i un futur
millor per al nostre poble.

Angel Farre Carulla
Alcalde de Montmaneu

Es va fer un Parc Central per ajudar a Igualada a ser la capital europea dels globus. Es construí una mica a corre-cuita, però pel darrer 
European Ballon Festival estava a punt. Es sospitava que costaria conservar-lo, però no que els que volaven per l’aire  perdrien l’espai que 
tan bé els anava tot l’any. Diuen que malmeten el terreny per les roderes dels seus vehicles. Ara, per entrar-hi, han de fer molts papers i 
demanar-ho amb antelació. I no sempre està disponible. Només és lliure pels gossos i les seves necessitats. Es veu que l’adob hi va bé. Però 
els aerostàtics molesten. I això que eren el motiu de la inversió. Tornaran a tenir protagonisme quan arribi el moment de les fotografies i 
els repartiments de premis. Un tema de nassos. Com els del darrer dia de l’any que s’atansa. Diuen que el nas fa la cara. I la cara les per-
sones. Que cadascú hi posi la que li sembli més adient en aquest contenciós. De moment, estan contents els gossos i qui té cura de la gespa. 
Esperem que el 2018 sigui un bon any i es realitzin els desitjos de tothom. De la majoria o les minories...


