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El dia 5 a la tarda entra a

i segueix la cavalcada dels Reis 
d’Igualada per streaming



L’EDITORIAL

Els Reis més bonics
C om cada any, fidels a la seva cita, els Reis 

d’Orient arribaran avui a Igualada i co-
marca. Centenars de patges portaran els 
regals fins a les cases, un detall original i 

sublim, genuïnament igualadí, que també es repeteix 
en alguns municipis de l’Anoia. La Festa dels Reis, a 
Igualada, és sobretot això, una Festa que forma part 
ja del nostre adn, i que té 
un impacte formidable, 
mobilitzant cada cinc de 
gener -i abans, els dies 28 
de desembre i el primer 
dia de l’any- a moltes fa-
mílies de la ciutat. 
Igualada es troba im-
mersa en una carrera 
llarga per a assolir, per a 
la Festa dels Reis d’Ori-
ent, el reconeixement de 
la Unesco com a Patri-
moni Immaterial de la Humanitat. Si bé s’han fet 
acuradament totes les passes, amb el suport de la 
Generalitat, el cert és que fa molt temps que no en 
sabem res més, tot i l’ímpetu mostrat per la pobla-
ció alacantina d’Alcoi de superar a Igualada en els 
despatxos del ministeri de Cultura, que ara té a les 
seves mans la decisió de fer arribar a l’organització 

mundial cultural de les Nacions Unides la voluntat 
dels igualadins. 
Hagués anat molt bé, més enllà del suport instituci-
onal, que la Generalitat hagués fet un pas més, per 
exemple, amb la retransmissió televisiva de la Caval-
cada de Reis d’Igualada, quelcom que fa molts anys 
que no es produeix. L’any passat, en ple reconeixe-

ment de la cavalcada 
igualadina com a es-
deveniment “d’Interès 
Nacional” per part de 
la Generalitat, TV3, la 
televisió pública cata-
lana, feia la cavalcada 
en directe des de Vic. 
Aquest any, des de 
Manresa. Per què no 
la d’Igualada? 
La retransmissió ha-
gués anat molt bé per-

què tot el país s’adonés de debò de la candidatura 
igualadina, a més de suposar un cop de mà molt im-
portant en la carrera cap al ple reconeixement que 
s’està cercant amb un consens total de la societat ci-
vil. Estaria bé que, de cara a l’any vinent, algú faci 
un toc per a que els “suports” vagin més enllà dels 
papers. 

Aniria bé,  a més del suport 
institucional, que la Generalitat 

fes un pas més, per exemple, 
amb la retransmissió per TV3 

de la Cavalcada d’Igualada.
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Juan Arza, secretari d’estudis del PP 
català, ha dimitit després de la des-
feta del seu partit el 21 D tot dient 
“hi ha hagut prou temps per enten-
dre què passa a Catalunya. El res-
ponsable d’aturar el referèndum ha 
d’assumir responsabilitats, ja que no 
s’havia de ser dur amb la ciutadania, 
a qui s’hauria d’haver ofert una al-
ternativa, sinó amb els dirigents so-
biranistes” I reclama una renovació 
“per no ser un partit marginal.”

Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, 
va posar-se molt contenta amb l’acu-
dit de Tabàrnia, “com de nerviosos 
s’han posat alguns. Aquesta és una 
ocurrència que posa l’independen-
tisme davant el mirall de les seves 
pròpies contradiccions i de la fragi-

litat dels seus arguments.”

Gabriel Rufiàn, d’ERC, no va tri-
gar ni un moment a respondre “Ta-
bàrnia, una gran i lliure” 

José Luis Ábalos, secretari d’orga-
nització del PSOE, diu “el 155 és 
un mecanisme excepcional, però 
no s’esgota una sola vegada. No hi 
ha una sola bala. Ara ja no és una 
qüestió especulativa, ja s’ha experi-
mentat. Però ningú té interès que 
es torni a aplicar o s’allargui la seva 
aplicació. S’ha de pretendre la nor-
malitat.” 

Roberto Bermúdez de Castro, se-
cretari d’Estat per a les Administra-
cions Territorials, i responsable del 
desplegament del 155, ha dit “No 
va dimitir ningú. Els càrrecs d’ERC 
i del PDECat de 8 a 15 hores tots  
acataven el 155 i jo ho agraeixo. 
Hem aconseguit que hi hagués nor-
malitat”, però ha continuat “El que 
passa a TV3 i Catalunya Ràdio és 
una vergonya. Són mitjans públics 
que anaven assenyalant on eren les 
patrulles de la Guàrdia Civil”. 

Jokin Bildarratz, portaveu del 

PNB al Senat, ha insistit que no té 
“res a dir o fer sobre Pressupostos 
Generals de l’Estat fins que el PP 
no canviï la seva actitud amb Cata-
lunya” i ha emplaçat “els dos blocs 
de Catalunya a interrelacionar-se i 
posar-se d’acord en una solució que 
passi perquè els catalans s’expressin”. 
I va continuar “Al Senat es va apro-
var que, un cop es conformi el nou 
Govern, el 155 decau, i això no vol 
dir que l’actitud del PP, del PSOE i 
de Ciutadans decaigui en la seva re-
lació amb Catalunya.”

Cristóbal Montoro, ministre d’Hi-
senda, ha emès una Ordre Minis-
terial on es diu que en els pagaments 
de la Generalitat de Catalunya cal-
drà “acompanyar el corresponent 
certificat de l’interventor i si no és 
possible aquest document, serà ne-
cessari que junt amb l’ordre de pa-
gament, s’acompanyi una declaració 
responsable, amb la mateixa finali-
tat”. I adverteix que si no es complei-
xen alguns dels requisits assenyalats 
no es podrà efectuar el pagament 
“i, si s’escau, donarà lloc a l’eventual 
exigència de les corresponents res-
ponsabilitats de tota mena que pro-
cedeixin, inclosa la penal.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Aquesta setmana, tot just a les portes de l’espe-
rada arribada dels Reis, els comerços s’omplen 
a cabassos i és dels dies que la campanya de les 
festes de Nadal té millor recapte entre els qui es 
dediquen a vendre. Ens agrada anar a última 
hora, és quasi com un esport nacional, costa 
trobar lloc per aparcar, i fins i tot aquests dies, 
en un aparcament on hi ha lloc de sobres com 
el de la plaça de Cal Font a Igualada, s’ha vist el 
cartell vermell de “Complet”. Tots a la carrera, 
amb presses, rumiant què i el qui, no fos cas 
que m’oblidés d’algú de la família...
En dies així, te n’adones dels canvis que deter-
minat comerç ha portat també a aquesta Igua-
lada que camina a marxes forçades a perdre 
el seu sentit “de poble”, on gairebé tots es co-
neixen, i de seguida saps de qui parlen. És una 
sensació que es palpa, que es nota en l’ambient. 
La ciutat “de poble” és al llindar de la definitiva  
marxa. Ens tornem urbans de debò, es perden 
formes que semblaven immortals, i en venen 
de noves. Agradin o no.
En un dels carrers més transitats, una botiga 
de joguines  amb “marca de fora” treballa sen-
se aturar-se, com toca quan s’acosten els Reis 
i ja s’ensumen els turbants a l’horitzó. Com si 
aquest carrer d’Igualada ja fos “la Maquinista” 
o “El Corte Inglés”, una dependenta se situa a 
un metre de la vorera, i es dedica a embolicar 
els regals tot posant ordre a una llarga cua de 
clients, que ja compten, mirant de reüll l’hora, 
si tindran temps d’arribar allí on els amunte-
guen, ben ordenats, a l’espera del gran dia. 
Escolti, no pot anar més de pressa, va home 
va? Per davant passen nens i nenes, alguns -o 
molts- amb aquella edat suficient de pregun-
tar-se si allò que veuen els seus ulls és de debò 
uns papes embolicant els regals dels “seus” 
Reis... 
Senyors, benvinguts al consumisme, al tot s’hi 
val, al deixar-se de punyetes. Carregem-nos la 
màgia, tant és. Emboliquem els regals a ulls 
de tothom, a peu de carrer. El que compta és 
fer caixa, que no estan els temps per tonteries. 
Només cal un rètol que posi “Els Reis són de 
mentida”.  I què?
Doncs no. Em rebel·lo davant els qui no te-
nen ni el més mínim sentit de respecte per 
una ciutat que, precisament, té en la Festa dels 
Reis un valor sagrat. Podrem tornar-nos una 
ciutat de debò, deixar de mirar-nos pel carrer 
i desitjar-nos bones festes amb coneguts i sa-
ludats, però a Igualada, els Reis mai no seran 
de mentida. 
És deure de nosaltres cuidar-ho.

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67

Els Reis NO 
són de mentida



É s nit de Reis. Paraules del poeta: 
Al cel neix una estrella rutilant / 
fent crida de la magna meravella / 
de l’arribada al món del Déu infant 

/ nascut del ventre blanc d’una poncella. / 
Deixant ses vastes terres de l’ixent, / seguint 
el traç de llum d’aquella estrella, / fan via 
els mags d’orient!. Rellegint aquest poema –
aquí fragmentat- em van venir a la memò-
ria els pessebres –potser vuit-cents, camí 
de nou-cents- ,  que la igualadina Paquita 
Sallés té exposats a casa seva a la plaça del 
Pilar. Es llegeix a Google: “en dues habi-
tacions i passadissos, en vitrines i prestat-
geries envidriades. La família era molt de 
col·leccionar coses: copes de cristall, tas-
ses, culleretes de plata. I sempre  havien fet 
el pessebre”. Si hi afegim la innata afecció 
i possibilitats de la Paquita a poder viatjar, 
tot va venir  rodó.  La seva sensibilitat  va 
fer la resta.
Comprà a Mèxic el primer pessebre, de ce-
ràmica blava. En cito, sense ordre de prela-
ció. En té d’Uganda fets amb palma trena-
da. Figures de plom del segle XVIII. A Xile 
li robà el cor un sant Josep, vell amb cabells 
blancs en una cova sense bou i mula però sí 
amb un gat i una llama. A l’Àfrica hi posen 
rinoceronts, zebres o girafes. A Indonèsia, 
palmeres. De Jerusalem, fets d’olivera. Ín-
dia, pessebre pintat a mà a la fulla d’un ar-
bre. Un de sal vermella de Cardona. N’hi 
ha en forma de didal, un altre de vímet 
dels Andes equatorians. Una Marededéu i 
un sant Josep de Polònia convertits en ma-
rionetes. D’Alaska, del Japó, de Portugal, 
d’Armènia, Namíbia, Filipines, Tunísia... Si 

segueixo, detallaria la geografia del món. 
A l’exposició té un mapa  panoràmic  dels 
cinc continents farcit de fletxetes que asse-
nyalen procedències.
     En començar va escriure a infinitat 
d’ambaixades perquè l’assessoressin sobre 
artesans. També a antiquaris i a missio-
ners. Alguns dels pessebres són comprats 
en els viatges, uns altres –molts- per inter-
net, i de regalats. El religiós Pere Casaldàli-
ga n’hi va enviar un del Brasil. I una monja 
va dir a la Paquita: “d’aquí a tres anys vaig 
a Barcelona”; es van citar a la terrassa del 
Cafè Zurich i la monja, complidora, ar-
ribà amb el  paquetet de les figures. Tot 
aquest tresor d’art nadalenc de la Sallés, 
serà lliurat, quan mori, a la Llar del Sant 
Crist d’Igualada.
De nou amb el poeta: Potser n’hi havia, de 
neu, / potser de neu, no n’hi havia, / però 
blanca és l’establia / que bressola el fill de 
Déu. / Blanc també aquell núvol breu / que 
complimenta el nou dia, / i és blanca la ro-
dalia / del poblet sense relleu, / i més blanc 
és l’aire lleu / que fa tan blanca Maria... / 
Potser n’hi havia, de neu, / potser de neu, 
no n’hi havia... És d’Ernest Torra i Duran. 
Havia vingut com a president de Poesia 
Viva de Barcelona al nostre Teatre de l’Au-
rora el 19 d’octubre de 1997, primera ses-
sió d’aquella “aventura” igualadina de po-
esia -somniada i feta realitat- que va durar 
catorze anys. L’atreien particularment els 
pessebres, i volia jo acompanyar-lo a veure 
l’exposició de la Paquita. No va poder ser. 
Ernest Torra va morir el capvespre de l’1 de 
març del 2002, sobtadament, assegut al llit 

de casa seva, a Barcelona. Estava sol, amb 
la televisió engegada i el comandament als 
dits. Durant aquests dies de Nadal em res-
sonen encara a l’oïda unes darreres estro-
fes de la seva “Poesia del pessebre”: Aquest 
pessebre que fem, / que amb cor i fang es 
vertebra, /polsa aquell ahir de febre / dins 
l’avui; i no sabem / on ens comença Betlem / 
i on ens acaba el pessebre. / No és falsa llu-
entor / d’un Nadal escadusser... / No són es-
tels de paper / ni muntanyes de cartró... / És 
la palpitant claror / d’aquell Nadal vertader 
/ que reviu a casa nostra... Amb tot l’afecte, 
a Paquita Sallés.  
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JAUME FERRER I PIÑOL, escriptor Els pessebres de la Sallés

#L’enquesta de la setmana

Creus que l’arribada del Patge Faruk 
s’hauria de fer en un espai obert i gratuït?

 Sí 83%  No 17%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

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

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

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



EL REIS D’ORIENT

Sens dubte els grans protagonistes d’aquesta setmana són els Reis 
d’Orient. A totes les llars del país hi ha un infant que espera amb 
il.lusió la seva arribada.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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S ovint en converses informals, aquestes de 
cortesia, les anomenades short talks, és a 
dir, aquestes breus paraules que ens cre-
uem en esperar-nos que ens atenguin, en 

pujar un ascensor, en fer cua, etc., fem una va-
loració lleugera de com estem, de com vivim, de 
com ens sentim. I ho resumim en un «anar fent» 
o «què hi vols fer, les coses van així!».
Sovint es desprèn una resig-
nació apresa. Socialment 
apresa. La resignació d’accep-
tar que hom està subjecte a 
les condicions externes i que 
aquestes governen el nostre 
estat intern i el nostre resultat 
extern. I s’accepta així sense 
pràcticament cap objecció.
Això no treu que, a continu-
ació, en referir-se a una altra 
persona a qui es valora que 
les coses li van força més bé 
que als presents, també amb 
rapidesa es qualifica la seva 
situació i s’afegeix tot seguit: 
«Qui pogués tenir aquesta 
sort! Aquest/a sí que viu bé!». 
I un cop expressades aquestes 
paraules s’acaba la conversa 
amb cert regust d’admiració, 
enveja sana o –purament– 
enveja.
Voler viure millor és una as-
piració digna. Afegiria que és, a més, desitjable 
i necessària. Voler un futur (a curt, mitjà o llarg 
termini) millor és senyal d’estar vius. En el mo-
ment en què hom es conforma i es resigna en viure 
en un precari estat (emocional, social, econòmic, 
etc.) està rendint-se a les condicions externes; 
s’està adaptant a «anar fent». D’això se’n diu ren-
dir-se i, fins i tot –si m’ho permeteu– morir-se. 
Sí, morir-se en vida; a poc a poc, lentament, en el 
mar de la resignació.
Viure millor. «Millor» entès com a progressió, 
això vol dir millor que abans, millor que qui, mi-
llor en referència a… Per a poder constatar aquest 
progrés cal saber el punt de partida. I sovint, 

també, no sabem on som. Desconeixem el nostre 
punt de partida real. Tenim una idea aproximada 
de la nostra situació, però és, com dic, una apro-
ximació.
Cal aturar-se a conèixer el nostre km 0!
Quilòmetre zero. Punt de partida el màxim de 
real possible. El màxim d’objectivable possible al 
qual només s’hi arriba si ens aturem a tenir una 

conversa honesta i sincera amb nosaltres matei-
xos. Conversa que ens costa tenir perquè la defu-
gim per por a trobar quelcom que no ens agradi i 
que ens posi en evidència aspectes que no volem 
reconèixer.
Un cop reconegut i acceptat el nostre km 0, el 
nostre punt de partida, tenim com a segon pas 
saber definir què ens acostarà a «viure millor»: 
quines situacions, amb quines característiques, 
quin entorn, quins comportaments i actituds, 
quines capacitats, quins valors i principis soste-
nen aquest nou escenari.
Si tenir una conversa sincera i honesta amb un 
mateix requereix un esforç important, definir el 

punt d’arribada (aquest «viure millor») és –fins 
i tot– una empresa més difícil de dur a terme 
perquè hi entren moltes variables en joc. Hi ha 
molt en joc. Tant que, com més factors externs hi 
ha implicats, més gran és el grau de compromís 
i responsabilitat per part nostra. I aquestes dues 
paraules, compromís i responsabilitat, ens exigei-
xen, ens obliguen a moure fitxa.

En conseqüència, si estem 
realment compromesos 
amb nosaltres mateixos i 
amb la vida serem capa-
ços de modificar-nos. 
Modificar-nos, és a dir, de 
fer els canvis pertinents 
en nosaltres mateixos. 
Nosaltres som la matèria 
primera del canvi. Neces-
sitem ser millors.
Ser millors no en sentit 
competitiu. No fem cap 
cursa, cap competició. 
Només tenim un gran 
desafiament a la vida: su-
perar-nos a nosaltres ma-
teixos. Aquesta és la gran 
cursa de fons de la vida. 
En la mesura que som 
capaços de comprome-
tre’ns a fons amb nosal-
tres mateixos, podrem es-
devenir millors respecte a 

nosaltres mateixos en el km 0. 
Aquest és el veritable repte de la vida al que –
malauradament massa sovint– no volem mirar a 
la cara i preferim estar en l’estat d’«anar fent» per-
què «la vida és així, ja se sap!».
Les persones que accepten el repte de transfor-
mar-se veuen –més tard o més d’hora– com el 
fruit acaba naixent. Perquè aquest fruit germini 
calen grans dosis de sinceritat, honestedat, humi-
litat, voluntat i acció compromeses amb un ma-
teix, sabent que només des d’aquí és possible ser 
millor i –en conseqüència– viure millor.
La vida ens posa el repte davant nostre. Accep-
tar-lo o no, és la nostra decisió. 

ÀNGELS ROURE MASSANEDA
Coach d’equips, executiva i personal, escriptora, psicopedagoga i mestra

Per viure millor, cal ser millor
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terroristes pateixen després una certa recessió, i 
parlo dels països del nostre entorn més proper. 
Com és que es donen per lògiques les conseqüènci-
es negatives posteriors als atemptats ocorreguts en 
altres països europeus i, en canvi, quan l’atemptat 
s’ha produït a Catalunya, ens entestem a buscar tres 
peus al gat? En el cas de l’atemptat de Barcelona 
la cosa encara és més greu, coneguda la connexió 
entre els serveis secrets espanyols i l’organitzador 
d’aquella matança, un tema gravíssim del qual gai-
rebé no es parla. Per cert, tampoc es relaciona la 
reducció del turisme, suposant que n’hi hagi, amb 
l’actuació policial de l’1 d’octubre. Vosaltres aniríeu 

de vacances a un lloc on la policia actua d’una ma-
nera tan violenta i desmesurada contra gent pacífi-
ca i indefensa que només pretén introduir el seu vot 
en una urna? La pregunta és retòrica. 

E scric molt indignat. 
Acabo de veure per 
televisió unes imatges 
horroroses. El cas se-

gurament el coneixeu. Un trafi-
cant de drogues, perfectament 
conegut pels cossos de segu-

retat de l’Estat, és el responsable del segrest i 
assassinat d’una noia de 18 anys a Galícia. Han 
tardat gairebé 500 dies a detenir-lo i ho han 
fet després que una altra noia aconseguís sor-
tir viva de l’atac del maníac i el denunciés a la 
Guardia Civil. Només després de la denúncia i 
ratificació de la noia “en una brillante actuación 
policial”, era detingut l’autor confés del crim i de 
l’intent de segrest. 
490 dies per resoldre un crim no sembla pas un 
exemple d’efectivitat policial. Encara menys si 
el comparem amb els tres dies que varen ne-
cessitar els Mossos per a desmantellar la cèl·lu-
la gihadista que va perpetrar els atemptats de 
Barcelona i Cambrils. Els màxims responsables 
dels Mossos aquell mes d’agost, Joaquim Forn, 
conseller d’Interior i Josep Lluís Trapero, Major 
dels Mossos, ara un és a la presó i l’altre cessat 
del càrrec.... i pendent d’una causa judicial en 
contra seva. 
Tot això és prou indignant però encara ho és més 
veure les imatges de l’assassí de la noia condu-
ït per la policia emmanillat per davant, quan al 
vicepresident Junqueras i als consellers els varen 
emmanillar pel darrere. Només les ganes d’hu-
miliar als càrrecs institucionals catalans poden 
explicar una diferència de tracte tan greu i os-
tentosa. O potser –i els comentaris d’uns agents 
a la sortida de l’Audiència Nacional ho avalen- es 
tracta senzillament d’una forma de tortura que 
ens pensàvem que havia desaparegut del codi de 
conducta de determinats cossos policials. 
Dimarts, dos coronels de la Guàrdia Civil com-
pareixien en roda de premsa per explicar amb 
pèls i senyals –i un punt d’admiració- la deten-
ció de “el Chicle”, malnom pel qual és conegut el 
presumpte assassí de Diana Quer. Un dels coro-
nels va ser condemnat a quatre anys de presó i 
sis d’inhabilitació per tortures i maltractaments 
a un basc –Kepa Urra- que no va complir perquè 
va ser indultat pel govern de José Maria Aznar.
Això reforça el meu convenciment que els mem-
bres del govern de Catalunya foren maltractats 
i torturats de forma innecessària i volgudament 
humiliant.
Avui deixo l’espai final de la columna a un frag-
ment de l’escrit que Laura Masvidal, esposa de 
Joaquim Forn, va enviar als concentrats que 
demanen cada dilluns la llibertat dels presos –i 
torturats- polítics catalans.
«Avui no us podem acompanyar, som a Estre-
mera, 600km d’anada, 600km de tornada. Dei-
xar la feina, pagar el viatge… Tot plegat se suma 
al càstig. Dos mesos que el Joaquim i l’Oriol són 
a la presó, i dos i mig que hi són els Jordis. Ara 
em sembla que veig la situació cada dia més 
negra, ens han dibuixat una ficció. Eleccions 
democràtiques? Han fet veure que ens donaven 
instruments, però ens imposen les regles del 
joc, i fan trampes. Ens lliguen de peus i mans 
(presó, exili, querelles, inhabilitacions, mul-
tes…) de tal manera que aquests instruments 
són només al seu servei”. 

Parlem de la creació de llocs 
de treball, visites de turistes i 

ocupació hotelera, venda de béns 
diversos, exportacions i altres dades 

econòmiques

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Torturadors Manipulacions interessades

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

D’un temps ençà s’atribueix 
a la deriva independentis-
ta de Catalunya les causes 

de tots els nostres mals. Des de 
Madrid, no només el Madrid ge-
ogràfic sinó també el Madrid con-
cepte amb residència a Catalunya, 

ens transmeten amb gran soroll mediàtic una rea-
litat econòmica poc brillant combinada amb unes 
pobres expectatives de futur referides a Catalunya, 
sovint amb dades matusserament manipulades 
que, poc després, queden desmentides per la rea-
litat. Parlem de la creació de llocs de treball, visites 
de turistes i ocupació hotelera, 
venda de béns diversos, expor-
tacions i altres dades econòmi-
ques. Se’ns explica que la causa 
de tots els nostres mals és el 
procés independentista, però els 
portaveus de l’unionisme saben 
que no és ben bé així. El procés 
com a origen de tots els mals, 
aquesta és l’equació que ens 
transmeten des de Madrid, el 
Madrid geogràfic i també el Ma-
drid concepte que dèiem abans. 
Estic pensant en els dirigents de 
la patronal Foment, els círculos 
elitistes diversos, els grans grups 
de comunicació, i també alguns 
empresaris als quals sembla que 
els preocupi més la xifra de ven-
des a Espanya que el futur del 
país on viuen i hi tenen les seves empreses, com si 
el seu mercat mental de vendes quedés reduït a la 
península Ibèrica.
Només han passat quatre mesos i els propagan-
distes de la causa unionista semblen haver oblidat 
l’atemptat terrorista del mes d’agost a la Rambla de 
Barcelona, com si aquell episodi no tingués una in-
fluència molt directa en el turisme i en altres sec-
tors de la nostra economia. Tot indica que és un 
oblit interessat d’aquells que ens volen transmetre 
el discurs de la por. Allà on hi ha hagut atemptats 

6  |  OPINIÓ Divendres, 5 de gener de 2018

JAUME SINGLA
@jaumesingla



La cavalcada, sense 
canvis en el recorregut 

respecte els darrers 
anys, es podrà seguir en 

directe per internet a 
www.veuanoia.cat

Un patge puja per les escales, disposat a portar regals a una casa, l’any passat. Fotos: Joan Solé (AI).

Un miler de patges repartiran avui prop de 2.200 paquets plens 
de regals a la Cavalcada de Reis d’Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S es Majestats els Reis 
d’Orient arribaran avui 
a Igualada carregats, 

com sempre cada cinc de ge-
ner, de regals. Els acompanya-
ran prop d’un miler de patges 
i patgesses, que repartiran, 
segons que han comunicat 
des de la Comissió de Reis, 
prop de 2.200 paquets. No hi 
ha canvis ni en el recorregut 
ni en detalls de l’organitza-
ció, respecte els darrers anys. 
Sí que serà la darrera vegada, 
però, que veurem a Melcior, 
Gaspar i Baltasar saludant 
des del petit balcó de l’antic 
Hospital Comarcal, doncs tot 
aquell espai aviat tindrà una 
nova imatge amb la construc-
ció del Campus de Salut de la 
Universitat de Lleida a Iguala-
da (veure pàgina 10).
Els actes començaran pun-
tualment a 1/4 de 6 de la tar-
da, davant de l’antic hospital, 
amb un repic de campanes 
per anunciar la sortida de la 
cavalcada, a més d’una petita 
actuació de la Banda de Músi-
ca d’Igualada i la Unió Filhar-
mònica d’Amposta, i rebuda 
de les autoritats locals. A les 6 
de la tarda, inici de la cavalca-
da amb el següent recorregut: 
Passeig Verdaguer (cantonada 
Joaquima de Vedruna), Av. 
Montserrat, 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 Ferran i final, com és 
habitual, a la Plaça Castells, 
des d’on sortiran els camions 
carregats de paquets, amb una 
bona colla de patges, per tots 
els barris de la ciutat.

Els Reis, en directe 
per Veuanoia.cat
La Cavalcada es podrà seguir 
novament a través d’Inter-
net, gràcies a la transmissió 
de vídeo en streaming d’alta 
definició que oferirà el canal 
de Youtube de l’Ajuntament. 
S’iniciarà a les 18:30h i s’allar-
garà fins aproximadament les 
21h. 
L’objectiu de la proposta és 
acostar la Festa dels Reis a 
aquells que no la poden viure  
personalment, que hi podran 
accedir a través dels webs 
www.igualada.cat, www.ra-
dioigualada.cat i de diferents 
mitjans digitals de comuni-
cació local, entre ells www.
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veuanoia.cat. Aquesta és una 
iniciativa de l’Ajuntament de 
la ciutat, amb el suport de la 
Comissió de la Cavalcada dels 
Reis d’Igualada que es duu a 
terme des de l’any 2013. 
Els espectadors podran veure 
la visita dels patges a la gent 
gran de la Residència Pare Vi-
laseca, l’arribada de Ses Majes-
tats els Reis d’Orient a l’antic 
Hospital del Passeig Verda-
guer i els seus parlaments, 
l’inici de la Cavalcada i el pas 
de la comitiva per les rambles. 
També s’emetrà en directe l’ar-
ribada del Patge Faruk al Fo-
ment i l’entrada dels patges en 
alguns balcons de la mateixa 
Rambla Sant Isidre fent servir 
les seves escales de mà. 
Per a dur a terme aquesta 
transmissió, hi haurà un equip 
mòbil a la residència i al Pas-
seig Verdaguer, i cinc càmeres 
fixes i un control de realitza-
ció a la Rambla Sant Isidre, 
tot plegat coordinat pels pro-
fessionals de Global Producti-
on. La narració i les entrevis-
tes aniran a càrrec de Mireia 
Guilella i Carles Pauné i els 
comentaris especialitzats els 
aportarà el membre de la Co-
missió de Reis, Magí Marcé. 
L’espai per a ubicar-hi el con-
trol tècnic el cedeix per segon 
any el Casal Popular d’Iguala-
da, el Foment. 
 
Avui, zones blaves gratis 
i alteració del bus urbà

Les zones blaves d’Igualada 
seran gratuïtes la tarda d’avui 
divendres, 5 de gener, amb 
motiu de la celebració de la 
Cavalcada de Reis. Així doncs, 
només serà obligatori el tiquet 
de control entre les 9 i les 13h. 
A partir d’aquella hora, durant 

la tarda del mateix divendres i 
durant tot el cap de setmana, 
tant el dissabte 6 com el diu-
menge 7, l’estacionament a 
les zones blaves serà gratuït. 
L’obligatorietat del tiquet de 
control es reprendrà en el seu 
horari habitual a partir del di-
lluns, dia 8 de gener. 
D’altra banda, el mateix 5 de 
gener, el servei de bus urbà de 
la Conca d’Òdena, correspo-
nent als municipis d’Iguala-
da, Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui, fina-
litzarà el seu servei al voltant 
de les 18h. 
La darrera expedició serà a les 

17h pel que fa a la LC1 des de 
l’Hospital, a les 16:50h pel que 
fa a la LC2 des del carrer Lec-
co i a les 16:15h a la LTV tam-
bé des de l’Hospital. Pel que 
fa a la LTM, l’última expedi-
ció sortirà a les 16:15h des de 
Santa Margarida de Montbui. 
Aquestes últimes expedicions 
poden patir alguna alteració 
en el seu recorregut en cas que 
coincideixin amb la comitiva 
dels Reis. 
L’esdeveniment implicarà 
també afectacions de trànsit i 
estacionament que es poden 
consultar a l’apartat “Avisos” 
del web www.igualada.cat. 

Preparem-nos per a una tarda nit plena d’emocions.
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Imatges de l’Arribada del Patge 
Faruk i del  Lliurament de la Carta. 
Fotografies de Joan Guasch

Que no s’aturi la il·lusió!

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

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

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

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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Us desitgem bons reis!
de part de tot l’equip de

LA VEU DE L’ANOIA 
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Aquest any es licitaran 
les obres del Campus, 
i és previst iniciar el 

concurs per a l’empresa 
que es faci càrrec de les 

obres i la gestió de la 
residència 

Imatge virtual del futur Campus de la Salut d’Igualada. A sota, futura residència d’estudiants.

Aquest any començaran les obres del futur Campus de Salut i la 
residència d’estudiants a l’antic Hospital Comarcal

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A quest any s’iniciaran 
les obres de trans-
formació de l’antic 

Hospital Comarcal i el seu 
entorn en el nou Campus 
de Salut d’Igualada, fruit de 
l’acord amb la Universitat de 
Lleida (UdL). Alhora, també 
s’aprofitarà per a construir la 
residència d’estudiants univer-
sitaris, que es situarà al costat 
del carrer Cardenal Vives. Es 
tracta d’un projecte molt am-
biciós, que pretén consolidar 
a Igualada com a ciutat uni-
versitària de nivell. L’’obertura, 
ja fa uns anys, del 4D Health 
en les dependències de l’antic 
centre hospitalari ha servit de 
catapulta.
L’Ajuntament s’ha proposat 
convertir la capital de l’Ano-
ia en ciutat universitària des 
que l’any 2014 va inaugurar el 
Campus Universitari, amb es-
tudis adscrits a la UPC. Des de 
l’any passat, amb l’aliança que 
ha segellat amb la Universitat 
de Lleida, li permetrà ampliar 
els estudis de grau i postgrau. 
El pla té el repte d’assolir els 
dos mil estudiants a mig ter-
mini –mil de grau i mil més 
de postgrau i màsters- amb la 
construcció d’un nou Campus 
de la Salut i de la residència 
universitària amb una seixan-
tena de places.
La fita suposaria triplicar el 
nombre actual d’estudiants 
universitaris a la capital de 
l’Anoia, d’uns 400 alumnes al 
Campus Universitari que ofe-
reix quatre graus, un màster 
oficial, un màster professio-
nal, quatre postgraus i una 
càtedra.

Nou Campus de la Salut
Un dels objectius és refor-
çar els estudis vinculats amb 
el camp de la salut tenint en 
compte que Igualada compta 
amb l’únic hospital simulat de 
tot l’Estat, el 4D Health. S’han 
fet obres perquè el centre de si-
mulació en salut tingui quatre 
aules de formació noves. A la 
resta d’instal·lacions de l’antic 

hospital és preveu construir 
un Campus de la Salut. L’ob-
jectiu és impartir-hi el grau 
en infermeria que actualment 
es fa al Campus Universitari i 
portar-hi nous estudis de l’àm-
bit de la salut.

Cost zero per a la residència 
d’estudiants
Dels estudiants universitaris 
que actualment acull Iguala-
da, el 25% són de la comarca, 
el 20% de la resta de Catalu-
nya, i el 50% provenen de fora. 
Això ha fet que l’Ajuntament 
hagi constatat una major 
mancança de pisos de lloguer. 
Per aquest motiu, el projecte 

universitari inclou també la 
construcció d’una residència 
d’estudiants amb capacitat per 
a una seixantena de places. 
L’equipament, que es vol posar 
en marxa a finals del 2019, “no 
costarà ni un euro als iguala-
dins”, ha avançat a La Veu l’al-
calde Marc Castells. “Ja hem 
rebut l’interès de diferents 
operadors per a fer-se càrrec 
de la instal·lació”, ha dit. “La 
intenció és que l’Ajuntament 
lliuri l’espai al concessionari, 
de manera que aquest assu-
meixi el cost de les obres i la 
gestió per un llarg període de 
temps”, ha avançat Castells. 
Ben aviat s’iniciarà el procedi-

ment administratiu en forma 
de concurs per a poder triar 
qui es farà càrrec de la resi-
dència. 
De moment, el ple municipal 
ja va aprovar fa temps una 
modificació urbanística per 

permetre el canvi d’usos a l’illa 
que ocupava l’antic Hospital 
Comarcal. La Generalitat ha 
de fer-se càrrec del projec-
te executiu, de manera que 
aquest any 2018 es puguin li-
citar les obres.  

El proper curs 2018-19 com-
portarà nous estudis al Cam-
pus Igualada-UdL. Un d’ells 
estarà vinculat a l’enginyeria 
informàtica, i l’altre serà la 
transformació del fins ara 
Grau en Enginyeria d’Orga-

nització Industrial per a de-
dicar-se més en l’àmbit de la 
Logística, que té molt futur 
a Catalunya. També hi haurà 
més estudis tècnics a l’IES Milà 
i Fontanals, considerat un dels 
millors instituts de FP del país.

Nous graus d’enginyeria informàtica, de 
logística, i més estudis a l’IES Milà i Fontanals



Els millors alumnes 
de selectivitat, cicles 

formatius i grau 
universitari han rebut 
un premi de mil euros

Els millors 34 estudiants d’Igualada 
reben mil euros de premi de l’Ajuntament
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha lliurat el passat 29 de 
desembre, els Premis a 

l’Excel·lència Acadèmica que 
han estat convocats per pri-
mer cop aquest any 2017. 
En total han estat 34 els joves 
igualadins reconeguts amb 
aquests premis, havent rebut 
mil euros cadascun i la felici-
tació de l’Ajuntament. Els es-
tudiants premiats són aquells 
que, responent a la convocatò-
ria oberta aquest any pel con-
sistori igualadí, han acreditat 
haver obtingut les millors 
qualificacions durant el curs 
2016/17 en les proves de Se-
lectivitat, en cicles formatius 
de Grau Mitjà, en cicles for-
matius de Grau Superior, en 
estudis en curs de Grau Uni-
versitari o en estudis ja finalit-
zats de Grau Universitari. 
Totes les candidatures rebu-
des han estat avaluades i va-
lidades per una comissió de 
selecció, que ha comprovat 
el resultat dels expedients de 
cada alumne. 

Relació de noms dels 
alumnes distingits
Pel que fa a la Selectivitat, els 
distingits han estat Alba Tort, 
Xavi Domínguez, Núria Rey, 
Míriam Andrada, Joan Ratera, 
Jordi Balcells, Judit Casane-
llas, Carla Bisbal, Marina Pa-
lau i Laia Corxet; pel que fa als 
cicles formatius de Grau Mitjà 
i de Grau Superior els premis 
han estat per Andrea Grados 
i Maria Farreras i per Clàudia 
Loredana i Fèlix Calvo res-
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pectivament; i, finalment, pel 
que fa als estudis universitaris, 
els premiats han estat Anna 
Tormo, Alba Compte, Anna 
Huerta, Roger Serra, Clara 
Puig, Jordi Elvira, Carla Vélez, 
Clàudia Estruch, Idoia Costa, 
Marina Garcia, Dara Borre-
ga, Clara Quintana, Joaquim 
Font, Joaquim Muntané, Laia 
Costa, Marian Tormo, Gem-
ma Tort, Núria Vicenç i Ari-
adna Pedraza. 
L’acte de lliurament es va cele-
brar al Saló de Sessions consis-
torial, hi van assistir la major 
part dels premiats i les seves 

famílies, i es va comptar amb 
la presència de l’alcalde, Marc 
Castells, la tinent d’alcalde de 
Dinamització Econòmica i 
Coneixement, Àngels Chacón, 
i la regidora d’Ensenyament i 
Joventut, Patrícia Illa. L’alcal-
de va donar l’enhorabona a 
tots els premiats i va recordar 
que “l’Ajuntament treballa per 
consolidar Igualada com una 
ciutat universitària de referèn-
cia a Catalunya i com una ciu-
tat que destaqui per la creació 
i el reconeixement del talent 
dels seus joves”. 
Paral·lelament a aquests Pre-
mis a l’Excel·lència, l’Ajunta-
ment d’Igualada també ha dut 
a terme enguany la primera 
convocatòria dels ajuts muni-
cipals per al pagament de la 
matrícula en estudis de post-
graduació universitària, adre-
çats en aquest cas a estudiants 
de màster.  

Acord entre Ceina i el nou 
espai Kokken
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimecres, 27 de 
desembre, tingué lloc 
la signatura del conve-

ni de col·laboració entre l’em-
presa de formació Igualadina 
Ceina i el nou espai Køkken, 
ubicat al passeig de les Cabres 
de la capital de l’Anoia, per tal 
que en aquest nou i singular 
entorn s’hi puguin realitzar 
tots els cursos de formació 
continuada que, en l’àmbit de 
la cuina i la sumilleria, té pla-
nificats el centre de formació 
anoienc per a aquest 2018 que 
acaba de començar. 
Aquest espai, inaugurat fa 
molt poc temps i situat al 
centre de la ciutat, ofereix un 
munt de possibilitats pensa-
des i construïdes al voltant de 
la gastronomia i les persones. 

Així, suposa una alternativa 
per a les persones que volen 
fer celebracions a casa seva i 
els falta espai, però també ofe-
reix un espai íntim i exclusiu 
per a reunions d’empreses on 
es vulgui disposar d’un plus 
més que no es trobaria a un 
restaurant convencional. 
Equipat com un restaurant, 
amb una cuina complerta i 
tots els accessoris necessaris, 
ofereix l’entorn adequat, tam-
bé, per realitzar formació de 
qualitat amb grups reduïts de 
persones. 
Precisament, el conveni amb 
Ceina té aquesta finalitat i, de 
moment, s’han programat dos 
cursos de sumilleria i mari-
datge de vi, i dos més de cui-
na japonesa. Els interessats 
podeu adreçar-vos a Ceina, al 
telèfon 938050094. 
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Oficina de Treball de l’Anoia, a Vilanova del Camí.

Cremen tres 
contenidors 
d’escombraries a la 
plaça de Cal Font

L’atur ha disminuït a l’Anoia fins a 825 persones 
en el darrer any, 230 a Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

B ones notícies per a 
l’ocupació a la comar-
ca. Seguint la tònica 

del país, el desembre va re-
duir-se l’atur a la comarca en 
84 persones, quedant-se final-
ment el tancament de 2017en 
7.928 aturats, la qual cosa re-
presenta una taxa de desocu-
pació del 14,3% sobre la po-
blació activa.
Això signifiquen 825 persones 
menys que quan va finalitzar 
el 2016, i més de dos punts 
percentuals menys en taxa de 
desocupació, ja que llavors era 
del 16,4%. Es tracta de les da-
des d’ocupació més bones des 
de l’inici de la crisi, el 2008, a 
l’Anoia, i confirma la tendèn-
cia cap a la millora econòmica 
que ja es va iniciar fa un parell 
d’anys. 
Pel que fa a aquest darrer mes, 
els municipis més beneficiats 
són Vilanova del Camí, on 
l’atur s’ha reduït en 27 perso-
nes, i Piera, amb 22. A més 
distància hi ha Masquefa (16) 

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir la matinada de 
dimecres l’incendi de 3 con-
tenidors de les escombraries 
a Igualada a la plaça de Cal 
Font, a on el foc va afectar 
una estació transformadora i 
alguns usuaris es van quedar 
sense subministrament elèc-
tric. L’avís es va produir pocs 
minuts després de les onze de 
la nit del dimarts al dimecres. 
Es desconeixen les causes de 
l’origen de les flames.

             atur            taxa atur dif.nov.    taxa
Argençola    6 0 8,22%   
Bellprat     0 0 0,00%   
Bruc,el     82 2 8,45%  
Cabrera d’Anoia    117 3 21,86%  
Calaf     198 4 11,55%   
Calonge Segarra    3 0 3,96% 
Capellades    291 -4 12,35%   
Carme     52 6 11,78%   
Castellfollit Riub.    6 1 6,02% 
Castellolí    10 -2 3,88%   
Copons     15 0 15,13%   
Hostalets Pierola    181 -1 14,77%
Igualada    2.501 -12 13,29%   
Jorba     35 1 7,40%   
Llacuna, la    42 3 10,05%  
Masquefa    544 -16 13,68%   
Montmaneu    2 -1 2,38%   
Òdena     209 0 12,84%   
Orpí     4 0 11,11%   
Piera     1.095 -22 16,40%   
Pobla Clar.    140 -1 12,67%
Prats de Rei, els    15 -1 6,28%
Pujalt     5 0 5,38%   
Rubió     12 -1 17,19%   
St. Martí Tous    49 1 9,02%
St. Martí Sesgueioles   12 0 6,85% 
St. Pere Sallavinera   1 -1 1,75% 
Santa M. Montbui   879 -10 18,65%
Santa M. Miralles    7 1 13,33%
Torre Clar.    273 -6 17,29%
Vallbona d’Anoia    87 -1 12,08%  
Veciana     3 0 2,94%   
Vilanova del Camí   1.052 -27 17,04% 
ANOIA     7.928 -84 14,31%   

5  12,68%   
0 0,00%   
103 10,93%  
132 27,88%  
245 15,03%   
3 5,05% 
312 13,86%   
52 13,47%   
10 10,26% 
14 5,28%   
16 15,83%   
184 17,55%
2.732 14,98%   
34 8,96%   
44 11,87%  
582 16,21%   
3 2,56%   
244 15,47%   
8 16,33%   
1.237 18,99%   
134 13,53%
23 9,43%
3 4,30%   
5 9,84%   
45 8,17%
12 9,52% 
2 3,39% 
954 20,80%
6 19,57%
308 19,12%
101 14,31%  
1 1,52%   
1.199 19,68% 
8.753 16,43%   

2016 2017
La Veu de l’Anoia es pot 
trobar des d’ara al 
Supermercat Roges 
Spar del carrer Òdena

La Veu de l’Anoia es pot trobar 
a partir d’ara al Supermercat 
Roges Spar -l’antic Cal Ble- 
del carrer d’Òdena, a Igualada. 
D’aquesta manera es compta 
amb un nou punt de venda 
del setmanari, intentant així 
facilitar l’accés al periòdic als 
nostres lectors i subscriptors 
d’aquesta zona del centre de la 
ciutat. 

El CDR de la Conca 
instal·la una “presó” a 
la plaça de Cal Font 

Tal i com ha succeït en diver-
sos punts de la comarca, tam-
bé a Igualada han aparegut lla-
ços grocs en senyal de protesta 
i per demanar l’alliberament 
del empresonats a Madrid pel 
procés sobiranista, tal i com 
es pot veure en aquesta imat-
ge de Josep Maria Colomé, a 
la plaça de Cal Font.  Mem-
bres de diversos col·lectius 
independentistes, sota el nexe 
dels CDR que hi ha a la co-
marca, intenten així mantenir 
viu el record i a lluita en fa-
vor dels “Jordis”, el conseller 
Quim Forn i el vicepresident 
Oriol Junqueras.

L’Andrea de la Pobla, 
primera anoienca del 2018 

El primer anoienc del 2018 va tardar una mica en néixer. Final-
ment, va arribar a l’Hospital d’Igualada el dia 3 de gener, a les 
10.22 del matí, gràcies a una cesària. Es tracta de l’Andrea, que 
va pesar 3,445 Kg. Els seus pares són la Giovanna i l’Antonio i 
són veïns de la Pobla de Claramunt. Enhorabona!

Demà dissabte, Fira de 
Reis al Passeig Verdaguer 

i Igualada (12). A la capital de 
l’Anoia, la reducció de deso-
cupats ha estat, en un any, de 
230 persones, fins a quedar-se, 
avui, en 2.501, la qual cosa su-
posa el 13,2% de la població 
activa, per sota de la mitjana 
de la comarca.

Cabrera continua liderant 
l’atur, amb un 21%
Cabrera d’Anoia continua 
essent el municipi amb més 
aturats, i amb una desorbi-
tant taxa del 21,8%, si bé és 
sis punts menor que fa un any, 
quan era, atenció, del 27,8%. 
Mereixen també atenció espe-
cial municipis com Montbui, 
amb un 18,6% d’aturats; Vila-
nova del Camí, amb un 17%, 
i la Torre de Claramunt, amb 
el 17,2%. 
En general, a l’Alta Anoia i a 
les zones rurals és on hi ha 
menys aturats, tant en xifres 
absolutes com en percentu-
als. A Bellprat, per exemple, 
no hi ha ni una sola persona 
sense feina. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, 6 de 
gener, dia de Reis, 
Igualada tornarà a 

acollir la tradicional Fira de 
Reis. Per aquesta nova edició, 
s’esperen 200 expositors vin-
guts de Catalunya, la resta de 
l’Estat espanyol i França. 
Les parades ompliran el Pas-
seig Verdaguer, una superfí-
cie de més de 12.000m2. En 
el primer tram del passeig s’hi 
podran trobar les tradicionals 
parades de planters i flors, se-
guidament hi haurà els expo-
sitors d’artesania i alimentació 
i finalment la venda ambulant. 
A més coincidint amb la Fira 

de Reis, a la Plaça de Cal Font 
es fa una edició del Mercat 
d’Antiguitats amb un centenar 
de parades. 
La Fira de Reis és un autèn-
tic esdeveniment comercial i 
social que té el seu origen al 
1373, quan Pere III el Ceri-
moniós concedí a Igualada el 
privilegi de celebrar una fira. 
Actualment la Fira de Reis 
està dedicada als planters i és 
una cita ineludible pels page-
sos  de la comarca  que apro-
fiten per comprar els planters 
d’arbres que necessiten per 
tot l’any. Als darrers anys, a 
més, el visitant també hi pot 
trobar productes artesania i 
d’alimentació.



gotar-lo... el Consejo de Ministros ha aprovat una revalorització de les pen-
sions de sols el 0,25% per 2018, tot i que els preus hauran pujat pel capbaix 
5 vegades mes aquest any.

El 22 de desembre s’aprovà la “major reducció d’impostos en la historia dels 
USA”, en paraules del president americà...el 45% d’aquest estalvi en impos-
tos a corporacions i persones, segons un estudi de Urban-Brookings Tax 
Policy Center, se l’emporta el 1% de les rendes mes altes. Un dels principals 
beneficiaris d’aquest pla serà el mateix Donald Trump.

Tot a lloc, seguim menjant pilotilles de la padrina.  

 

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

XAVIER MORALES 
Economista
@xm300

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

CÀROL CASTILLOXAVIER MORALES

XAVIER MORALES

El Sr @Ldeguindos confunde trimestre con año: aún aceptando un 0,4% 
el 4T (la Airef lo desmiente, prevé un 0,7%, superior al 0,5% del 2016), 
el impacto en el PIB sería de una cuarta parte de lo que afirma.  Basta 
de manipular.

Tots necessitarem un bon reciclatge i un ampli co-
neixement de les possibilitats que ens brinda, tant 
a l’administració pública com al sector empresarial. 

En 2018 es farà efectiu el rescat públic 
i re-licitació de les radials de Madrid  i 
vies de pagament fallides per part del 
Ministerio de Fomento. 

E l Nadal és un temps de retrobament amb la família, de bons àpats 
i d’il·lusions complertes pels nostres infants. També és un període 
de merescut descans, de pausa en la nostra accelerada vida pro-
fessional i d’aturada general en les grans decisions econòmiques... 

o això teníem entès.

Coses que han passat aquest Nadal mentre menjaves pilotilles de l’escudella:
El govern central ha decidit no reclamar la devolució de la indemnització 
de 1.350 milions d’euros a ACS pel magatzem de gas Castor, tot i la decla-
ració de nuŀlitat del decret que la feia efectiva per part del Tribunal Cons-
titucional... el preu del gas al consumidor augmentarà al gener un 6,2% de 
mitjana. 

En 2018 es farà efectiu el rescat públic i re-licitació de les radials de Madrid  
i vies de pagament fallides per part del Ministerio de Fomento. El Tribunal 
de Cuentas va estimar el cost d’aquesta operació de rescat en 3.718 milions 
euros... els peatges de la xarxa d’autopistes de l’Estat, incloses la AP7 i la 
AP2, pujaran aproximadament un 2% al gener.

Per fer efectiva la paga extra de les pensions al desembre Fátima Báñez ha 
retirat del Fondo de Reserva 3.586 milions d’euros, fins a pràcticament es

Vuelven las previsiones económicas catastrofistas sobre 
CAT. Aunque los palos en las ruedas han aumentado, vale 
la pena recordar este tipo de previsiones para 2016 y lo que 
ocurrió después

CÀROL CASTILLO
Directora de Grup Carles Advocats
@Carol_GCAdv

El passat 9 de novembre va publicar-se al BOE la nova Llei de Con-
tractes del Sector Públic. Aquesta llei transposa a l’ordenament jurí-
dic les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

L’extensa norma incorpora finalment al nostre ordenament les directrius marca-
des per la Unió Europea en matèria de contractació pública. L’objectiu principal, 
emmarcat dins l’Estratègia Europa 2020, és, en termes generals, configurar un 
sistema de contractació unificat que contribueixi a un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador, utilitzant, a la vegada, els recursos públics d’una manera 
racional des del punt de vista econòmic i de l’interès general. L’objectiu, doncs, és 
clar; la manera de fer-ho possible, no tant. 

La Unió Europea intenta aconseguir una major transparència en la contractació 
pública i una millor relació qualitat-preu en els contractes de l’administració. 
Seguint la tendència dels darrers anys, es pretén, d’una manera decidida, allu-
nyar-nos de l’imperatiu, gairebé exclusiu a la pràctica, del preu, per introduir 
en el procediment de contractació, i per tant, dels seus resultats, els aspectes in-
clusius necessaris de qualitat, respecte mediambiental, consciència i paràmetres 
socials, així com els aspectes innovadors, vinculats a l’objecte del contracte. 

Aquestes determinacions haurien de fer possible que les PIMES i empreses es-
pecialitzades puguin competir en un mercat on el preu condicionava (i conti-
nua condicionant) gairebé la totalitat del procediment. S’han introduït mesures 
dissuasives per a les ofertes anormalment baixes. El dubte, però, és si això serà 
suficient. Probablement, no. Així que necessitem un veritable canvi de mentalitat 
i cultura de la contractació. 
Tanmateix, s’intenta donar resposta a una de les demandes més generalitzades en 
relació a la contractació pública, com és la simplificació dels tràmits i la reducció 

de la burocràcia. No obstant, malgrat la voluntat, la matèria no destaca per la 
seva simplicitat. 
Apareix la nova figura de la concessió de serveis, eliminant la del contracte de 
gestió de serveis públics. La institució del “risc operacional” pren força, tot i que 
no és fàcil la seva definició i concreció. Es reforça i estén el recurs especial en ma-
tèria de contractació, el qual té efectes suspensius automàtics si l’acte recorregut 
és el d’adjudicació. 
Com a regla general, no podran adjudicar-se contractes sense publicitat. S’eli-
mina el procediment negociat sense publicitat per raó de quantia, i es redueixen 
fins a 40.000 i 15.000 euros els límits actuals de 50.000 euros per a contractes 
d’obres, i 18.000 per a la resta. Els denominats contractes menors. 

En definitiva, és impossible resumir la complexitat de la Llei i el seu procediment 
en un article, però aquests són alguns dels aspectes a destacar de la nova norma, 
que respon a les exigències europees i a les necessitats del mercat. També de la 
conjuntura política. Però la contractació pública és plena de matisos i excepci-
ons. Tots necessitarem un bon reciclatge i un ampli coneixement de les possibi-
litats que ens brinda, tant a l’administració pública com al sector empresarial. 
La seva entrada en vigor ha estat ajornada fins el 9 de març de 2018. Tenim tres 
mesos per preparar-nos.   

PILOTILLES DE L’ESCUDELLA I ECONOMIA AL NADAL

LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

XAVIER SALA-I-MARTIN @XSalaimartin
                     Author of “Economía en Colores” 

                       and Professor of Economics at Columbia University.

Catalunya suspèn cautelarment la pertanyença a Espanya men-
tre analitza si militants del PP disfressats de jutge poden decidir 
per nosaltres.



#latevaveu

Joan Mangues @jmangues

Iaia Toneta @Iaia_Toneta

Jaume Singla Sangra @jaumesingla 

Ajuntament Igualada @ajigualada

Alba Vergés Bosch @albaverges

Teatre de l’Aurora @teatreaurora

Anima’ns Grup @Animans_Grup

Casal Popular Igd @El_Foment

INS Joan Mercader @INS_Joan_Merca

Quico Tretze @quico13

Bimbo considera razonable esclavizar a sus traba-
jadores. En mi casa ya se ha dicho que no vuelve a 
entrar ni un producto de esta marca por la puerta. 
Que vergüenza.

ÚLTIMA HORA! Imputats una desena d’arros-
saires del Delta per enaltiment al terrorisme. Se’ls 
acusa de produir en grans quantitats arròs bomba.

Veient una roda de premsa plena d’estrelles i ga-
lons, penso que caldria canviar els retols actuals 
per “Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio”.

Divendres us oferirem en directe, a través del ca-
nal de Youtube de l’Ajuntament, la cavalcada de 
@reisdigualada 

Avui [dijous] alcem la mirada cap al Tribunal 
Suprem. Sense acotar mai el cap, perquè estem 
convençuts d’allò que fem i diem, tant com d’allò 
que no hem fet i que ens volen imputar. Al final 
la justícia sempre guanya, com la democràcia A 
casa amb la família #llibertatPresosPolítics

Aquest cap de setmana (6 i 7 de gener), El meu 
príncep blau al Teatre de l’Aurora. 

Els únics reis q tenim i volem passen diven-
dres!!! #reisigualada

A les acaballes del 2017: reconeixement al bon 
rendiment acadèmic, fruit de l’esforç dels joves 
estudiants. Alguns dels nois i noies que han estat 
en el nostre centre han tingut amb aquests pre-
mis, la seva recompensa.

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3

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

“Els serveis sanitaris de la comar-
ca de l’Anoia signen un conveni 
per incorporar les teràpies natu-
rals als seus sistemes públics de 
salut.

Com la pròpia OMS recomana, 
caldria enfortir la col·laboració 
entre la medicina convencional 
i les teràpies complementàries, 
aprofitant-ne el potencial de ca-
dascuna i compensant-ne també 
les seves mancances, sempre en 
pro d’una millor atenció integral 
per a les persones. Aquest con-
cepte neix de la realitat actual on 
milions d’usuaris disposem de 
diverses opcions terapèutiques 
que funcionen i que malgrat tot 
no formen part habitual dels nos-
tres serveis sanitaris.

M’agrada veure que en els darrers 
anys les clíniques que ofereixen 
un servei integratiu i els centres 
de medicina natural son ja ha-
bituals. Malauradament, l’accés 
a aquest tipus d’atenció segueix 
sent dins l’àmbit privat i son es-
casses encara, tot i que cada ve-
gada n’hi ha mes, les companyies 
d’assegurances de salut que ens 
les inclouen dins la seva oferta de 
serveis.

Les imatges de la recollida de cartes 
dels nens i nenes d’Igualada per part del 
#PatgeFaruk a l’Ateneu Igualadí. 

Fotos: Joan Guasch

     #Igualada #Anoia #igersigualada 
     #igersanoia #reis #reisigualada 

Humans de l’Anoia        @humansanoia

Instants de La Veu             @veuanoia

#6 Mireia Boladeras

Acabar les campanades i aparèixer al primer 
anunci de l’any... Crec que vàrem flipar molt! 
Un anunci molt...

FOTO: Cesc Sales

La idoneïtat d’aquesta col·labo-
ració radica en que els pacients 
rebríem un treball conjunt de 
diferents especialistes, on aspec-
tes tan vinculats a les teràpies 
naturals com la prevenció i la 
millora de la qualitat de vida en 
processos crònics, emocionals, 
etc...es combinarien de manera 
beneficiosa amb la medicina con-
vencional.

Hem de treballar per la seva re-
gulació com a pas previ indis-
cutible a la integració d’aquestes 
teràpies. Diverses associacions 
en prestigien el seu exercici per 

Els impulsors del fenomen 
de Tabàrnia van dividir 
l’Anoia en dues: la “catalana” 
i l’”espanyola”. L’article n’ana-
litzava els motius.

La Grossa de Cap d’any va 
deixar algun pessic a la co-
marca. Concretament van 
sortir un tercer premi al Bon 
Àrea de Jorba i un cinquè al 
Casino de Calaf.

El reportatge de Carmel·la 
Planell fent un repàs de la 
història de la llibreria Cal 
Jordana, que tancarà defini-
tivament en els propers dies. 

a protegir-nos als milers d’ usua-
ris que hi confiem diàriament de 
l’intrusisme de professionals no 
capacitats.

S’ha de seguir avançant per acon-
seguir el grau de reconeixement 
legal i administratiu que ja tenen 
en altres països d’Europa com 
França, Bèlgica o Suïssa, on els 
seus habitants ja disposen de di-
verses especialitats de medicina 
complementaria dins del sistema 
sanitari.”
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Contents d’escoltar com la igualtat de gènere es va 
guanyant. Felicitats per l’aposta #movistarteam 
I molta sort @lorenallamas_



COMARCA  |  15Divendres, 5 de gener de 2018

CAPELLADES / LA VEU 

Diumenge dia 7 de ge-
ner a les 6 de la tarda 
el Teatre La Lliga de 

Capellades alçarà novament 
el teló per representar nova-
ment L’Estel de Natzaret. 
Després de l’estrena el dia 
de Nadal, el Grup Teatral de 
Capellades vol agrair al nom-
brós públic que va emplenar 
la sala de gom a gom.  I confia 
que diumenge faran un nou 
ple. 
Si encara no heu reservat l’en-
trada podeu fer-ho trucant al 
telèfon 696844798. 
Els Pastorets de Capellades 
ens presenten en dos actes, 
vint-i-tres quadres diferents, 
procurant que la vistositat i 
rapidesa en els canvis sigui un 
dels atractius diferencial. 
Enguany, amb la incorpora-
ció del quadre primer “Venim 
a fer els Pastorets”, els actors 
arribant de casa i entrant a 
la sala per la mateixa porta 
que ho ha fet el públic, es van 
trobant a l’escenari mentre es 
projecten unes boniques vis-
tes de Capellades nevat. 

Els Pastorets no són tan sols 
una obra teatral, són tot un 
espectacle que reuneix ac-
tors i actrius, escenògrafs, 
tramoistes, il·luminadors, so, 
imatges, pintors i fusters, ma-
nyans i sastres, maquilladors i 
un ampli ventall de tècniques 

Diumenge, els Pastorets de Capellades

teatrals.
Tot això no fora possible sense 
una gran quantitat de col·la-
boradors capelladins i forans 
que s’ofereixen desinteressa-
dament. Tots junts amb una 
condició que els uneix: sen-
se demanar res a canvi. Amb 

una cosa estan tots d’acord: 
els mou l’anhel d’aconseguir 
que, tot i ser amateurs, l’es-
forç del seu treball complagui 
el respectable públic.
Ja a començaments d’any es 
va constituir una Comissió, 
amb la intenció d’assolir un 

espectacle ben viu. Llavors 
es va decidir començar una 
renovació i enguany així s’ha 
fet no solament a nivell tèc-
nic, sinó també a nivell artís-
tic, i també s’hi ha introduït 
la projecció d’imatges per tal 
d’aconseguir uns Pastorets 
adaptats al segle XXI. 
Avis, fills i nets constitueixen 
aquesta gran família pasto-
ral de gairebé 150 membres i 
junts s’ endinsem en l’any que 
el Grup Teatral complirà el 
40è aniversari, tot agraint la 
seva dedicació a tantes perso-
nes que al llarg dels temps ho 
han fet possible.
I continuant amb un dels 
seus projectes per aquest any, 
el diumenge dia  14 de gener 
a les 7 de la tarda, presenta-
ran al Centre Can Papaseit de 
Vilanova del Camí el seu nou 
espectacle El petit príncep. 
Desitgem molts anys de vida 
teatral a aquest grup estable 
i amateur de la comarca, que 
ens té acostumats de fa anys 
a gaudir de les seves estrenes 
teatrals diverses i sempre amb 
una acurada presentació. 

CALAF / LA VEU 

Els amants de la música 
ja poden reservar-se les 
dates per a no perdre’s 

cap de les propostes que, per 
tercer any consecutiu, tin-
dran lloc al juliol a diferents 
poblacions de l’Alta Segarra. 
“Els Amics de les Arts”, cap de 
cartell de la tercera edició del 
festival, actuaran el dissabte 
28 de juliol per presentar el 
seu darrer treball, “Un estrany 
poder”.
El 13 de juliol, Andrea Motis, 
la jove trompetista, cantant i 
compositora barcelonina pre-
sentarà al públic segarrenc 
l’àlbum “Emotional Dance”. Es 
tracta del seu debut en solita-

ri que arriba després d’haver 
editat sis discs aclamats per 
la crítica al costat de baixista 
Joan Chamorro.
El darrer dels plats forts d’en-
guany serà el concert de la  

Simfònica de Cobla i Corda 
que amb el concert “Tossuda-
ment Llach” compartiran amb 
el públic les cançons més em-
blemàtiques de Lluís Llach. La 
proposta se celebrarà el dia 

Els Amics de les Arts, Andrea Motis i “Tossudament Llach”, 
grans atractius de la tercera edició dels Festivals Alta Segarra

20 de juliol i comptarà amb 
l’especial col·laboració de les 
cantants Elena Gadel i Beth 
Rodergas.
Els concerts tindran lloc en 
tres espais emblemàtics de 
l’Alta Segarra. A més de Ca-
laf, cada any es busquen in-
drets de diferents pobles del 
territori perquè, mitjançant la 

música i la cultura es puguin 
donar a conèixer, s’ajudi a re-
valoritzar-los i atraure turisme 
de qualitat. I com en les dues 
primeres edicions, el vessant 
musical s’acompanyarà d’una 
proposta gastronòmica ja que 
durant els concerts els assis-
tents podran fer un tast amb 
productes de proximitat. 

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

L p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

LLETRADA SILVIA

lletradasilvia@gmail.com

Tel. 938034936

C/Castellfollit, 3   Igualada 

SÍLVIA  PIQUÉ
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Des de mitjan de de-
sembre, l’agenda d’ac-
tivitats de la Pobla de 

Claramunt està plena de pro-
postes nadalenques per a totes 
les edats. Tallers per al jovent, 
el Casalet i el Juga al Nadal 
per als nens i nenes, les festes 
de Nadal a la llar d’infants i a 
l’escola, la recepció de Nadal 
oferta per l’Ajuntament o la 
festa de Cap d’Any són alguns 
dels actes que s’han organitzat 
aquests dies, tant des de l’ad-
ministració local com des de 
les entitats.
Com ja s’ha convertit en tradi-
cional, l’Ajuntament va oferir, 
el dilluns 18 de desembre al 
Teatre Jardí, una recepció als 
treballadors, professors dels 
cursos i tallers i entitats locals 
per desitjar-los bones festes. A 
la trobada hi van assistir més 
d’una setantena de persones. 
L’alcalde, Santi Broch, acom-
panyat de regidors del Consis-
tori, va adreçar unes paraules 
als presents, en què va fer un 
repàs de l’any 2017.
Broch va fer una radiogra-
fia dels esdeveniments que 
han tingut lloc a Catalunya 
en l’àmbit polític, marcats pel 
referèndum de l’1 d’octubre. 

L’alcalde va demanar que el 
2018 “torni a regnar el seny 
i la bona voluntat de la gent 
que fa l’alta política perquè tot 
s’acabi bé”. 
En l’àmbit local, el màxim re-
presentant del Consistori po-
blatà va esmentar algunes de 
les actuacions que s’havien 
dut a terme en les diferents 
àrees i va assumir que algunes 
accions previstes per al 2017 
es materialitzarien el 2018. En 
aquest sentit, es va referir a la 
col·locació de semàfors a la 
carretera C-244, la urbanitza-
ció de la zona de darrera del 
consultori o la connexió dels 
pàrquings de Sant Galderic i 
de la Mare de Déu de la Llet.
En el transcurs del parlament, 
Santi Broch va anunciar les 
converses amb el Bisbat per 
fer una cessió del local on fins 
fa poc hi havia la botiga de 
cal Juanito i que ubicaria una 
sala d’exposicions. Després del 
discurs de l’alcalde, es va fer 
un reconeixement a Francesc 
Surroca, poblatà que va ser 
vigilant de la Sala Municipal 
d’Exposicions entre els anys 
2007 i 2017.
Per al jovent, des de la regi-
doria de Joventut, a través del 
Cau Jove, s’han portat a terme 
diverses propostes relaciona-

des amb les festes nadalen-
ques. Un taller de postals i 
ornaments nadalencs, un de 
galetes, un d’espelmes aromà-
tiques, la festa de l’amic invi-
sible o un campionat de Fifa 
18 són algunes de les activitats 
en què ha pogut participar el 
jovent poblatà.
Per a la quitxalla, del dimecres 
27 al divendres 29 de desem-
bre, la regidoria d’Infància i 
Joventut va organitzar el Ca-
salet i el Juga al Nadal. Més 
d’una vintena de nens i nenes 
van gaudir de les diferents 
activitats que es van dur a 
terme. Els més menuts tam-
bé van viure el Nadal amb les 
festes que es van fer el darrer 
dia lectiu, el divendres 22 de 

La Pobla de Claramunt bull d’activitats per les festes de Nadal

desembre, a la Llar d’Infants 
Municipal Sol Solet i a l’escola 
Maria Borés. 
Els petits de la llar d’infants 
van ser els protagonistes de la 
representació que es va oferir 
el dimarts 19 de desembre i 
que va omplir el Teatre Jardí. 
Un dia després, el dimecres 20 
de desembre, el local de l’Ate-
neu Gumersind Bisbal també 
es va omplir de pares i famili-
ars dels alumnes de les classes 
d’anglès, que van representar 
un muntatge que tenia com 
a fil conductor la celebració 
del Nadal a diferents llocs del 
món, com Anglaterra, Rússia, 
Catalunya o el País Basc. El di-
jous 21 de desembre a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, una cin-

quantena de poblatans i po-
blatanes van assistir a la festa 
de Nadal que va organitzar la 
regidoria de Benestar Social i 
que va comptar amb l’actuació 
dels Trobadors de l’Anoia.
A més de totes aquestes activi-
tats, el CT la Pobla va organit-
zar, el divendres 22 de desem-
bre, una festa per als alumnes 
de l’Escola de Tennis. I aquest 
mateix dia, des de la regidoria 
d’Infància i Joventut es va dur 
a terme una recollida de jo-
guines per a Creu Roja Anoia. 
Se’n van recollir gairebé una 
quarantena.
I el darrer dia de l’any, el diu-
menge 31 de desembre, l’As-
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran va organitzar una festa 
per acomiadar el 2017 i donar 
la benvinguda al 2018. Es va 
fer un sopar al bar-restaurant 
Camí del Castell, al qual hi 
van assistir una quarantena de 
comensals, i després un ball 
amb la formació A Vives Veus 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
al qual hi van anar una sei-
xantena de persones. L’agen-
da d’activitats nadalenques es 
tancarà el dissabte 13 de gener 
amb el concert de Reis que 
oferirà la Coral La Lira. L’au-
dició tindrà lloc a partir de 3/4 
de 8 del vespre a l’església de 
Santa Maria. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Els Reis d’Orient arriba-
ran, el divendres 5 de ge-
ner, a la Pobla de Clara-

munt amb una nova imatge. I 
és que Ses Majestats estrenaran 
vestits. La cavalcada començarà 
a 2/4 de 7 de la tarda des de l’Es-
tació de Tren. La festa l’organit-
zen la regidoria de Cultura i la 
Comissió de Reis.
Ses Majestats viatjaran en car-
rosses i els patges, en tren. En 
arribar a l’estació, el pregoner 
donarà la benvinguda a la co-
mitiva reial i els infants porta-
ran fanalets per rebre’ls. Tot se-
guit, els nens i nenes més petits 
podran pujar a les carrosses a 

fer-se fotos amb els Reis. 
A continuació, començarà la 
cavalcada que recorrerà l’avin-
guda de Gumersind Bisbal, els 
carrers de García Lorca, Solde-
vila, Pare Anton Soteras, l’avin-
guda de Catalunya i la plaça de 
l’Ajuntament. Quan Ses Majes-
tats arribin al centre del poble 
aniran a adorar a l’església de 
Santa Maria, com s’havia fet 
anys enrere. 
Després l’alcalde, Santi Broch, 
rebrà Melcior, Gaspar i Balta-
sar al balcó de la Casa Consis-
torial i després dels parlaments 
hi haurà, com cada any, coca i 
moscatell per a tothom. Un cop 
finalitzada la benvinguda, Ses 
Majestats i els patges passaran 

per les llars poblatanes a repar-
tir els regals.
La recollida de paquets es farà el 
dijous 4 i el divendres 5 de ge-
ner al Teatre Jardí. L’horari serà: 
el dia 4, de les 11 del matí a la 1 

del migdia i de les 5 de la tarda 
a les 8 del vespre, i el dia 5, de 
les 10 del matí a la 1 del mig-
dia. Fora d’aquests dies i hora-
ris no s’admetran paquets. La 
tramesa és gratuïta.

Els Reis d’Orient arriben a la Pobla de Claramunt amb nova imatge

Uns 200 nens lliuren la carta 
al patge Faruk
El dissabte 30 de desembre a 
la tarda a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal, la quitxalla va rebre 
la visita del patge Faruk. Uns 
200 nens i nenes van lliurar les 
cartes a l’emissari reial. Abans 
de l’arribada del patge, els més 
petits van cantar i ballar di-
verses danses d’arreu del món 
amb l’espectacle “De viatge”, a 
càrrec del grup Alea Teatre.
Després de l’animació infan-
til, es va sortejar un pastís de 
llaminadures. L’activitat la va 
organitzar la Comissió de Reis 
i la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. 

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El Club Tennis la Pobla de 
Claramunt es caracterit-
za per un fort moviment 

social i la millor mostra és el 
sopar que es fa cada any, en què 
es reuneixen els socis per tan-
car la temporada. En aquesta 
ocasió, i seguint amb la tònica 
habitual, més d’un centenar de 
persones es van aplegar, el dis-
sabte 25 de novembre, al res-
taurant Mas dels Vivencs per 
gaudir d’un magnífic sopar i 
d’una vetllada esplèndida. 
El 2017 per al club poblatà va 
significar un petit canvi, iniciat 
des de la renovació de la junta. 
Les novetats que s’han intro-
duït estan pensades per acon-
seguir modernitzar el club i per 
seguir creixent com a entitat. 
Durant el sopar, per part de la 
junta, es va donar la benvin-
guda a tothom i es va agrair 
la presència de socis i famili-
ars, autoritats, col·laboradors 
i jugadors i jugadores. També 

es va fer referència al moment 
que viu el tennis, una situació 
complicada, i , per aquest mo-
tiu, actualment els clubs de la 
comarca estan buscant com-
plicitats per ajudar que aquest 
extraordinari esport torni a ser 
un esport de referència. I el CT 
Pobla està sent un dels clubs 
que està portant la iniciativa en 
aquest aspecte, conjuntament 
amb altres clubs de la comarca.
Des d’aquestes línies volem 
donar les gràcies a la presència 
del president del CT Montbui, 
Juanma Aguilar, que, junta-
ment amb la seva família, ens 
va acompanyar durant tota la 
nit. Tanmateix, agrair la pre-
sència a les jugadores del CT 
Montbui, que van disputar el 
torneig social femení.
Cap a la part final del sopar es 
van dirigir unes paraules per 
part de la junta i, posterior-
ment, el president de l’entitat, 
Josep Mayoral, va agrair a tot-
hom la seva presència. Després, 
l’alcalde de la Pobla de Clara-

munt, Santi Broch, va agafar el 
relleu en el torn de paraules per 
donar bones noticies de cara al 
futur pròxim del club. L’alcal-
de va explicar que, durant els 
primers mesos de 2018, s’exe-
cutarien les obres per ampliar 
les instal·lacions del club amb 
dues pistes de pàdel. Cal re-
marcar que el club valora molt 
positivament l’esforç de l’Ajun-
tament, i que gràcies a aquest 
projecte, l’entitat espera créixer 
en nombre de socis, per seguir 
exportant el nom del municipi 
arreu del territori català.
Finalment, el membre de la 
junta que dirigeix la part es-

portiva, Albert Escolar, va co-
mentar totes les activitats que 
es preveu realitzar durant la 
temporada 2017-2018. Amb 
un cronograma i un projec-
tor, es van anar repassant to-
tes aquestes activitats, des dels 
habituals campionats socials, 
a la repetició del torneig juve-
nil o la incorporació d’un nou 
torneig comarcal que es realit-
zarà entre els mesos de gener 
i març. Un cop finalitzats els 
torns de paraula, es va proce-
dir al lliurament dels trofeus 
als jugadors del club. Des dels 
més petits fins als més veterans 
es va anar fent el lliurament de 

El CT la Pobla tanca la 
temporada 2016-2017 
amb el sopar social

totes les copes als premiats de 
la temporada 2016-2017, que 
va anar a càrrec de l’alcalde, el 
regidor d’Esports, Juan Carlos 
Pérez, i membres de la junta. 
Per finalitzar la nit, es va fer el 
tradicional bingo.
I a partir d’aquí, el CT Pobla 
inicia la temporada 2017-
2018. I l’iniciem amb una no-
vetat rellevant: el I Open Co-
marca d’Anoia Absolut i +50. 
Aquest torneig s’inicia amb la 
intenció d’aconseguir que tots 
els jugadors amateurs de la 
comarca tinguin l’oportunitat 
d’enfrontar-se entre ells en di-
ferents categories. 

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui licitarà en 
breu la redacció 
d’un dels projectes 

més importants dels darrers 
anys al municipi: la crea-
ció del futur parc fluvial de 
Montbui, un nou espai per al 
gaudi de la ciutadania, que 
és durà a terme intervenint 
a la llera montbuienca del 
riu Anoia. L’objectiu serà la 
creació d’un gran espai lúdic 
i d’oci, un gran pulmó verd 
a tocar a l’entrada del Nucli 
Urbà, amb 80.000 metres 
quadrats, i que connectarà la 
trama urbana amb la futura 
“via blava” que unirà Jorba 
i La Pobla de Claramunt se-
guint el curs del riu Anoia. 
L’actuació és dividirà en 
tres zones geogràficament 
diferenciades. La interven-
ció més ambiciosa és durà a 
terme a tocar de la zona de 
Vista Alegre, connectant la 
plaça de la Unió i la zona del 
camp del Gabarró. En aquest 
punt han d’anar els serveis i 
edificacions més importants 
del futur parc fluvial, on no 

hi faltaran una zona de mi-
rador, un espai de pícnic, i 
un espai de serveis diversos 
(quiosc, àrea d’activitats sos-
tenibles, etc).
La segona zona d’actuació 
serà l’espai entre el Pont de 
Vista Alegre i el Pont Gran, 
que és convertirà en  zona 
de pas per als vianants. Per 
últim, entre el Pont Gran i el 
Pont de la Palanca, és preveu 
transformar aquest espai, 
fent-ho accessible en tot el 
tram i garantint una conne-
xió directa entre el carrer Bas 

2018, Un any clau per al parc fluvial de Montbui
i el pont de la Palanca, a to-
car del riu.
L’objectiu és poder tenir fi-
nalitzada la tramitació ad-
ministrativa del projecte i 
l’adjudicació de l’obra durant 
el primer semestre d’aquest 
2018 i llavors poder comen-
çar-ne les obres.
Com explica l’Alcalde Teo 
Romero “el nou parc fluvial 
de Montbui és un projecte 
llargament desitjat i que ens 
permetrà guanyar un espai 
natural i lúdic molt impor-
tant. Aquest projecte anirà 
també vinculat a la creació 
de la via blava del riu Ano-
ia, i ens permetrà integrar 
el riu tant paisatgísticament 
com en la mateixa vida dels 
ciutadans”. El batlle mont-
buienc va recordar que “amb 
aquesta actuació es millo-
raran integralment espais 
del municipi com el Parc 
de la Unió de Vista Alegre. 
Aquesta zona serà una dels 
més beneficiades per aquest 
projecte, que podrem gaudir 
tots els montbuiencs”. Ro-
mero va apuntar que “estem 
parlant d’una dels inversions 

MONTBUI / LA VEU 

El diumenge 31 de de-
sembre va tenir lloc 
una de les activitats més 

destacades del calendari festiu 
nadalenc a Montbui: el tradi-
cional Lliurament de la carta 
al Patge Hammend. Enguany 
un miler d’infants del munici-
pi, amb les seves famílies, van 
participar en aquesta activi-
tat, que va omplir d’activitat 
el Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola. El patge Hammend, 
amb la resta d’emissaris reials, 
van rebre les cartes carregades 
de desitjos i de regals dema-
nats pels més menuts, que van 
haver de fer una llarga cua al 
Boulevard. La jornada es va 
desenvolupar sense cap inci-
dència i amb un gran ambient 
festiu, sota l’organització de la 
Comissió de Reis Nucli Urbà.

El Patge Hammend, també a 
Mont-Àgora
D’altra banda, el Patge 
Hammend també va ser 
protagonista el dissabte 30 

de desembre a la tarda d’una 
trobada amb els infants 
del municipi, als quals va 
poder saludar personalment 
a l’Espai de les Arts i del 
Coneixement Mont-Àgora. 
El patge reial va fer les 
delícies dels més menuts, que 
es van poder fotografiar amb 
l’emissari de Ses Majestats els 
Reis de l’Orient.

Aquest divendres, arribada 
en globus dels Reis de l’Ori-
ent i Cavalcada
Avui divendres 5 de gener a 
partir de les 7 de la tarda tin-
drà lloc la Tradicional Arriba-
da en Globus de Ses Majestats 
els Reis de l’Orient Melcior, 
Gaspar i Baltasar. Els Reis de 
l’Orient seran rebuts com és 
habitual per les autoritats i ve-

més importants en matèria 
d’infraestructures i comu-
nicacions dels darrers zinc 
anys: un milió i mig d’euros, 
aproximadament”. 
Vinculat a aquest projecte, 
durant els mesos de novem-
bre i desembre passat es van 
dur a terme tasques de des-
brossat de vegetació i nete-
ja dels antics horts situats 
a la llera montbuienca del 
riu Anoia, entre la zona del 
Molí Nou i el pont de Vista 
Alegre. Els treballs van anar 
càrrec d’operaris de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que tam-
bé van realitzat els mateixes 
tasques a la zona igualadina 
del riu. L’objectiu va ser eli-
minar canyes, restis d’horts 
i materials abocats indiscri-
minadament, que estaven 
ubicats majoritàriament en 
zona inundable. Els treballs 
incloien una petita replanta-
ció de vegetació autòctona. 
L’actuació contemplava una 
neteja de quasi 800 metres 
lineals de llera, en una zona 
molt propera al que serà, en 
un futur proper, el parc flu-
vial montbuienc, 

Un miler d’infants van portar la carta amb els seus 
desitjos al patge Hammend, al CCC la Vinícola

ïns del municipi a la Plaça de 
La Vinícola, on es realitzarà 
l’acte de benvinguda.
A continuació, pels volts de 
dos quarts de vuit de la tarda 
començarà la Cavalcada, amb 
la presència de Ses Majestats a 
les diferents carrosses, acom-
panyats per una àmplia co-
mitiva de patges. Enguany el 
recorregut de la cavalcada al 
Nucli Urbà es modifica lleuge-
rament, atès que la part final 
de la cavalcada es desenvolu-
parà en sentit nord, passant 
pel tram més proper a Igua-
lada de la carretera de Valls 
(fins a la rotonda de l’Olivera) 
i finalitzant al Passeig Espanya 
de Vista Alegre.

Al Nucli Antic, també es rea-
litza la Cavalcada
Al Nucli Antic montbuienc 
Ses Majestats arribaran a l’es-
glésia de Santa Margarida a 
tres quarts de vuit de la tarda, 
amb la tradicional cavacada 
organitzada per la Comissió 
de Festes Nucli Antic.

El passat dissabte 30 de de-
sembre es va celebrar una 
Marató Solidària de Zum-
ba a Mont-Àgora. L’objectiu 
d’aquesta activitat, que va 
anar a càrrec d’Eva Copoví, 
va ser aconseguir produc-
tes d’higiene personal per al 
Banc d’Aliments de Montbui. 
Cada participant en aquesta 
activitat havia d’aportar un 
producte per poder pren-
dre-hi part. Hi van participar 
una trentena de persones. 

Una trentena de 
participants, a la 
marató solidària de 
zumba

Entre els dies 27 i 29 de desem-
bre es va dur a terme a Mont-
bui una nova edició del “Nadal 
al Carrer”, conjunt d’activitats 
adreçades a la mainada del 
municipi d’entre 3 i 12 anys. 
Enguany l’activitat més desta-
cada va ser l’excursió organit-
zada a “La ciutat dels somnis” 
(l’antic “Saló de la Infància”) de 
Barcelona. L’endemà les activi-
tats van continuar dijous amb 
un “Taller de postals i arbres 
de Nadal” i un altre de “papa-
llones nadalenques” i el diven-
dres van cloure les activitats 
amb una sessió de cinema in-
fantil a Mont-Àgora i l’activi-
tat “Fem cagar el Tió”, que va 
posar el punt i final a tres dies 
de gran intensitat.

Els infants, 
protagonistes al 
“Nadal al carrer”

Durant les darreres setma-
nes s’han realitzat els treballs 
de substitució i millora de 
l’equipament lúdico-esportiu 
que engloba pista de futbol 
i de bàsquet ubicada al Parc 
Central de Montbui. Aquests 
treballs han inclòs la substi-
tució íntegra d’aquesta pista, 
que estava deteriorada pels 
anys d’existència i la utilitza-
ció. Es tracta d’un espai obert, 
molt utilitzat per la mainada 
del municipi, que l’utilitzen 
especialment per a la pràcti-
ca esportiva. Els treballs han 
permès substituir completa-
ment la instal·lació anterior, 
per una altra de nova, també 
de format compactat i tancat. 
La nova pista  de l’empresa ha 
estat subministrada per l’em-
presa Prodiur Sports.

Nou equipament 
esportiu al Parc 
central
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ÒDENA / LA VEU 

El Pavelló Mestre Vila 
Vell s’ha fet petit 
aquests dies nadalencs 

amb centenars de nens que 
han passat pel Parc de Na·
dal. Van ser tres dies inten·
sos amb un munt d’activitats 
innovadores que van atreure 
l’atenció dels nens i nenes, no 
només d’Òdena sinó també 
d’altres pobles veïns.
Enguany el Parc de Nadal 

d’Òdena comptava amb més 
atraccions que l’any passat i 
moltes eren noves com el ro·
còdrom. Tampoc van faltar 
les atraccions de sempre que 
tan bona acollida tenen com 
els inflables, el circuit de cars, 
una pista d’escalèxtric, jocs 
tradicionals, llits elàstics, pis·
ta gegant de futbol... i l’espai 
infantil per als més petits.
També hi va haver moltes no·
vetats en les activitats paral·
leles com la passejada en un 

Èxit del Parc de Nadal d’Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Més de tres mil per·
sones van passar 
per Can Papasseit 

el primer dia d’aquest nou 
any 2018, per participar en 
una de les cites més tradici·
onals de la festa de Reis. Gai·
rebé un miler d’infants van 
lliurar la carta als emissaris 
de SS MM els Reis d’Orient 
en una gran matinal organit·
zada per l’Agrupació Cultu·
ral i Recreativa de Vilanova 
del Camí. Els preparatius per 
al gran dia continuen; entre 
avui i dijous, l’agrupació farà 
la recepció dels paquets de 
joguines per fer possible que 
arribin als infants la nit de 
Reis.
Amb una barreja de nervis i 
emoció, la quitxalla va por·
tar la carta al Patge Makalí 
i la resta d’emissaris reials, 
tot intercanviant pactes de 
bondat per regals. L’estona 
que van fer cua es va veure 
recompensada un cop a dins 
amb els detalls que els patges 
els van lliurar, abans de pu·
jar a l’escenari i compartir els 
seus desitjos amb els princi·
pals emissaris.
Des de l’agrupació són cons·
cients que l’espera es va fer 
llarga i és per això que de 
cara a l’any vinent estudi·
en millorar l’accés a la sala, 
perquè sigui més ràpid. “Gai·
rebé és segur que el farem 
directament per la plaça de 
Can Papasseit” ha explicat el 
president de l’entitat, Manu·
el Ocaña, “com a mínim per 
garantir una zona on toqui 
el sol i també estem pensant 
alguns canvis per fer més 

àgil la cua”.
A partir d’avui comença la 
recollida dels paquets que es 
farà tres dies consecutius: el 
2, 3 i 4 de gener, a Can Pa·
passeit, en horari de 8 a 10 
del vespre. La recomanació 
que fan des de l’organització 
és portar els paquets ben lli·
gats per anar més ràpids. Els 
preus són de 5 € (petits), 7 € 
(mitjans) i 10 € (grans i bici·
cletes).

La gran festa serà la tarda i 
nit del 5 de gener, amb la vi-
sita màgica dels Reis d’Ori-
ent
Divendres, els Reis faran la 
primera visita a la residèn·
cia Amavir de Vilanova del 
Camí, cap a les cinc de la 
tarda. Cap a dos quarts de 
set tenen prevista la sortida 
des del barri Sant Nicolau i 
l’arribada a la plaça del Mer·
cat està programada entre les 
set i un quart de vuit. Una 

vintena d’infants donaran la 
benvinguda a la comitiva re·
ial en nom de tots els nens i 
nenes de Vilanova del Camí, 
i tot seguit les autoritats mu·
nicipals, encapçalades per 
l’alcaldessa Noemí Truchar·
te, faran la salutació oficial.
A continuació SS MM els 
Reis d’Orient faran una breu 
visita a l’església i reprendran 
la cavalcada pels carrers vila·
novins: Major, plaça Major, 
plaça Miquelets, Font, Mig·
dia (on està prevista la tradi·
cional parada perquè els in·
fants pugin a les carrosses a 
fotografiar·se amb els Reis), 
Quadres, Major, Rafael Ca·
sanovas, Anselm Clavé i Pas·
seig de la Indústria.
Des de l’organització ja fa 
alguns anys que tenen en 
compte no acabar gaire 
tard, per poder arribar a les 
llars vilanovines aviat a re·
partir les joguines més es·
perades de l’any. 

Els infants lliuren prop d’un miler de 
cartes als emissaris de SSMM els Reis 
d’Orient a Can Papasseit

burro català, una exhibició 
de la unitat canina de la poli·
cia local i fins i tot un escape 
room. D’altra banda, es van 
repetir els tallers que sempre 
agraden com els de pintar la 
cara i els de manualitats.
El Parc de Nadal d’Òdena està 
organitzat pel departament 
de joventut de l’Ajuntament 
d’Òdena i compta amb la 
col·laboració de l’entitat Ani·
ma’ns. L’entrada és gratuïta 
per a tothom.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí ce·
lebrarà el segon cap 
de setmana de gener 

la Festa de Sant Hilari, patró 
del municipi. A banda de la 
tradicional Fira del Camí 
Ral que enguany celebrarà la 
vintena edició, el municipi 
festejarà la Festa Major d’Hi·
vern amb diferents activitats 
culturals.
El programa festiu de Sant 
Hilari s’encetarà divendres 
12 de gener amb una pre·
sentació literària, el llibre 
“Amb sense tu” de l’igualadí 
Pep Elias. Un acte que tindrà 
lloc a les 19 h, al vestíbul de 
Can Papasseit, i que orga·
nitza Ràdio Nova, on  Elias 
hi col·labora des del 2015. 
L’acte comptarà amb la par·
ticipació de la periodista i 
escriptora Mireia Rubio i la 
col·laboració de la biblioteca 
de Vilanova del Camí.
I de la literatura a la mú·
sica. Dissabte, a les 21 h, la 
Jove Orquestra Simfònica de 

l’Anoia oferirà un concert a 
Can Papasseit. L’entrada es 
podrà comprar de manera 
anticipada o el mateix dia de 
l’espectacle a Can Papasseit 
al preu de 3 €.
Les activitats culturals del 
programa de Sant Hilari es 
clouran diumenge 14 de ge·
ner amb una representació 
teatral adreçada al públic 
familiar “El petit príncep” a 
càrrec d’El Grup Teatral de 
Capellades. La sessió comen·
çarà a les 19 h a Can Papasseit 
i el preu de l’entrada és de 3 €.
El Grup Teatral de Capella·
des celebra el seu 40è ani·
versari portant a escena un 
clàssic immortal, “El petit 
príncep”, d’Antoine Saint·
Exupéry. Aquesta estrena 
que va culminar el passat 
mes de novembre més de tres 
anys de feina. Pep Vallès ·que 
també celebra 50 anys de di·
recció teatral· és el director 
d’aquesta versió capelladina 
de la reflexió poètica i filo·
sòfica que s’amaga sota l’apa·
rença d’un conte infantil.

Literatura, música 
i teatre omplen la 
programació de la festa 
de Sant Hilari
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

El passat dissabte dia 30 
uns desconeguts van 
entrar al recinte de 

l’institut de Vallbona d’Anoia 
i van fer-hi diverses destros-
ses. Van trencar vidres d’algu-
nes finestres i mobiliari com 
torretes, bancs, papereres, etc. 
Malgrat tots aquests actes, els 
autors no van entrar a dins les 
aules del centre educatiu i no 
van arribar a sostreure’n res 
ni fer-ne més destrosses.
La direcció del centre i l’Ajun-
tament ja han presentat una 
denúncia als Mossos d’Es-
quadra. Igualment però es 
demana la col·laboració ciu-
tadana i si algú va veure o pot 
donar algun detall dels fets, 
pot adreçar-se als Mossos 
d’Esquadra o trucar al mateix 
Ajuntament.

L’Institut ja ha comentat que 
prendrà noves mesures de 
vigilància, seguretat i protec-
ció al recinte i l’Ajuntament 
manifesta que estem davant 
un cas de vandalisme i fa una 

Destrosses a l’Institut de Vallbona

crida per demanar respecta 
amb l’entorn i el mobiliari. 
Arreglar aquests actes in-
cívic costen molts diners 
a l’Ajuntament i a tots els 
vallbonencs.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia ha apro-
vat l’ordenació i imposició 
de quotes urbanístiques per 
a la urbanització del polígon 
industrial El Carol, situat a la 
carretera BV-224, a 500 me-
tres del nucli urbà del muni-
cipi. El primer projecte d’ur-
banització del sector es va fer 
el 2001, es va actualitzar el 
2009 i s’ha tornat a presentar 

aquest mes de novembre, te-
nint en compte els imports i 
normatives actuals i les ade-
quacions i partides parcial-
ment executades. El projec-
te actualitzat tindrà un cost 
d’1.764.346,69 €.
Entre les actualitzacions del 
projecte hi ha l’adequació del 
traçat als marges de la carre-
tera, canvis en la sortida per 
garantir la seguretat dels ve-
hicles o el fet que el voral en-
tre la BV-224 i la calçada d’ac-

Vallbona aprova l’ordenació i 
imposició de quotes urbanístiques per 
urbanitzar el polígon El Carol

cés passa a tenir una amplada 
constant d’1 metre, també 
s’ha actualitzat a les norma-
tives actuals el seguit de sub-
ministres que cal aportar a les 
parcel·les. 
La licitació per l’execució 
del projecte es durà a ter-
me aquest any i els treballs 
d’execució s’allargaran du-
rant els propers quatre anys 
per tal de facilitar el paga-
ment de les obres als propi-
etaris afectats.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia va aprovar, 
el dilluns 18 de desembre, la 
cessió de 10 metres quadrats 
de l’edifici de Cal Pitxaró, 
situat al carrer Raval 3-9, a 
l’AMPA del Col·legi Josep 
Masclans perquè el pugui 
utilitzar com a magatzem de 
material. 
El conveni durarà des de la 
seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2018, prorroga-
ble fins al 2020 si cap de les 
dues parts no diu el contrari.

L’Ajuntament cedeix una part de Cal 
Pitxaró a l’AMPA de l’escola

MASQUEFA / LA VEU 

Després que durant 
aquest darrer trimes-
tre del 2017 s’hagi 

efectuat una remodelació del 
parc infantil del local soci-
al d’El Maset i del parc de la 
Font de la Malesa, l’Ajunta-
ment de Masquefa –a través 
de la Regidoria d’Urbanisme- 
impulsarà al llarg del 2018 un 
ambiciós projecte de millora 
dels 52 parcs infantils del mu-
nicipi.
L’actuació, amb una inver-
sió de 248.000€ -inclosa en 
el Pressupost municipal del 
2018-, es durà a terme en 
diferents espais i consistirà 
en pintar, netejar i millorar 
la imatge dels elements i es-

tructures ja existents i en la 
instal·lació de jocs renovats i 
nou arbrat.
El regidor Enrique Gómez 
comenta que “aquestes acci-
ons formen part de la cura 
que volem tenir per l’espai 
públic del poble i, encara que 
no siguin grans obres, són 
necessàries per garantir la se-
guretat dels nens i millorar la 
imatge dels parcs“.
Amb aquests treballs, l’Ajun-
tament pretén diversificar 
l’oferta lúdica infantil i oferir 
unes instal·lacions segures 
i adaptades a les necessitats 
dels veïns, tot reforçant així 
la condició d’aquestes no no-
més com a recursos de lleu-
re, sinó també com a espais 
de relació i convivència entre 
els infants.

Actuacions de millora 
als parcs infantils de 
Masquefa

MASQUEFA / LA VEU 

Avui divendres 5 de 
gener arribaran a 
Masquefa Ses Ma-

jestats els Reis Mags d’Ori-
ent. L’arribada al municipi 
de Melcior, Gaspar i Baltasar 
està prevista a les 18 h. a l’Es-
cola Font del Roure on espe-
ren ser rebuts pels infants i 
les famílies de la vila.
La Cavalcada començarà a 
l’Ajuntament, on es farà la 
rebuda dels Reis Mags i se’ls 
donarà la clau del poble. 
A continuació, el recorre-
gut transcorrerà per carrer 
Major, carrer Sant Pere (on 
es durà a terme l’adoració 
de Ses Majestats a la par-
ròquia), carrer Crehueta, 
carrer Serralet, carrer Font 
de la Malesa, carrer Doctor 
Rotllant, avinguda La Línia 

Actuacions de millora 
als parcs infantils de 
Masquefa

i avinguda Catalunya. I da-
vant del Centre Tecnològic i 
Comunitari, tots els infants 
podran lliurar les seves car-
tes a Ses Majestats.
L’Ajuntament fa una crida 
a tots els veïns a participar 
de la nit més màgica de tot 
l’any i agraeix a la Comissió 
Cavalcada de Reis i a tots els 
participants de la Cavalcada 
la seva col·laboració i impli-
cació directes en l’organitza-
ció de l’activitat.

Gaudeix de la Cavalcada a 
La Beguda
La Beguda també s’engalana-
rà un any més per donar la 
benvinguda a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient. En 
aquest cas, l’arribada de Mel-
cior, Gaspar i Baltasar està 
prevista a les 17.15 h. al car-
rer de l’Estació.

BUSQUEM MAQUINISTA I AJUDANT
per a màquina d’offset de gran format

Trucar al telèfon 93 804 00 53
(horari d’o�cina)

o bé enviar mail a sergi@igeasa.es
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CALAF/ LA VEU 

El proper diumenge 7 de 
gener el Casal de Calaf 
acollirà una emissió en 

directe molt especial del pro-
grama Mans, de Catalunya Rà-
dio. Dedicat exclusivament als 
Pastorets de Calaf i a la tasca 
que realitzen des de fa més de 
90 anys, el programa es des-
plaçarà a Calaf per explicar tot 
el que passa entre bambolines 
i fer un repàs de la trajectòria 
d’una de les produccions més 
antigues i emblemàtiques de 
Catalunya. 
Presentat per Ester Plana i 
Quim Rutllant, Mans és un 
programa de cultura popular 
que ja fa 14 anys que s’emet a 
Catalunya Ràdio, enguany amb 
un nou horari, tots els diumen-
ges de 13.00h a 14.00h. El pro-
grama més festiu de l’emissora 
dóna veu a totes les activitats 
i mostres d’arrel del país con-
nectant en directe o, fins i tot, 
sent-hi presents, com en el cas 
d’Els Pastorets de Calaf. 
Enguany, Els Pastorets de Ca-
laf, uns dels més històrics i em-
blemàtics del país, ja han ce-
lebrat amb èxit dues funcions, 
els dies 17 i 25 de desembre. 
Ara, encetant l’any, escalfen 
motors per les pròximes fun-
cions els dies 7, 14, 21 i 28 de 
gener. També s’ha donat el tret 
de sortida a la versió infantil de 
la producció, que es va estrenar 
el passat 30 de desembre, cele-

brant una funció ahir dia 1 de 
gener i amb una darrera funció 
el proper dissabte 6.  Des de la 
primera representació el 1925, 
Calaf representa el text de Jo-
sep Maria Folch i Torres que, 
des de fa anys compta amb la 
direcció dels calafins Josep 
Garriga i Antonino Mestres. 
Des de fa més de 90 anys, mi-
lers de persones han gaudit 
d’uns d’Els Pastorets més es-
pectaculars i tradicionals de 
Catalunya que compten amb 
més de 100 intèrprets i una 
cinquantena de decorats i que 
es representen, un any més, al 
Casal de Calaf. 
La proposta compta amb una 
posada en escena cuidada 
fina a l’últim detall. La músi-
ca, component imprescindible 
d’Els Pastorets, és una ver-
sió revisada i adaptada de la 
partitura original escrita pel 

Mans, el programa de cultura popular 
de Catalunya Ràdio, en directe des 
dels Pastorets de Calaf

compositor Mossèn Valentí 
Miserachs i Grau que, amb el 
motiu del 90è aniversari, van 
revisar, adaptar i interpretar la 
Cobla Sant Jordi – Ciutat de 
Barcelona i el Cor ARSinNo-
va. A més, Els Pastorets comp-
ten amb una il·luminació, ves-
tuari i sonorització cuidades 
al detall, fent que siguin una 
de les propostes més destaca-
des de Catalunya.
Els Pastorets de Calaf son fruit 
d’una llarga tradició arrelada 
al poble de Calaf des de fa més 
de 90 anys. Una tradició que 
ha esdevingut espectacle grà-
cies a la col·laboració incan-
sable de centenars de vilatans 
que al llarg dels anys i amb 
els seu esforç i dedicació, han 
aconseguit que un text escrit 
per Josep Ma Folch i Torres fa 
més d’un segle sobre l’Adveni-
ment de l’Infant.

CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat 24 de desembre, nit 
de Nadal, va tenir lloc la tra-
dicional Festa de la Torrona-
da al local social de Calonge 
de Segarra. Els assistents van 
gaudir d’un sopar, coques i 
torrons. Durant la festa es van 
lliurar els premis dels con-
cursos de dibuix i poemes de 
Nadal. L’Ajuntament agraeix a 
tots els veïns i veïnes partici-
pants en el concurs, als quals 
se’ls va donar un petit obse-
qui. La Festa de la Torrona-
da també va comptar amb el 
sorteig de dues grans paneres 
amb productes artesans de 
la zona, els afortunats de les 
quals varen ser les cases l’Al-

zina i la Morera. Finalment, 
l’Ajuntament va lliurar diver-
sos obsequis als assistents. La 

Calonge va celebrar la Torronada

Festa de la Torronada va aple-
gar una setantena de veïns i 
veïnes del municipi.

VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge dia 
31 de desembre el Patge 
Faruk va visitar Vecia-

na per tal de recollir les cartes 
dels nens i nenes del municipi 
i entregar-les a ses majestats 
els Reis Mags d’Orient.
L’acte, que va tenir lloc al lo-
cal social de Santa Maria del 
Camí, va estar precedit per 
un cagatió popular que va fer 
passar una bona estona a la 
mainada aplegada. 
A les dotze del migdia l’emis-
sari reial, acompanyat dels 
seus patges, va fer entrada al 
local dirigint unes paraules 

de salutació a les persones as-
sistents. Després, durant una 
llarga estona, va estar conver-
sant amb tots els nens i nenes 
que li feren entrega de les se-
ves cartes on hi havia recollits 
els obsequis sol·licitats.
L’Ajuntament de Veciana fa 
una valoració molt positiva 
de la recepció, que va aplegar 
un bon nombre de famílies, i 
encara la recta final dels actes 
de Nadal amb la cavalcada 
dels Reis d’Orient que visi-
taran les masies del muni-
cipi durant la tarda, vespre 
i nit del proper dia 5 de ge-
ner per renovar la il·lusió 
de xics i grans.

El Patge Faruk a Veciana

CALAF / LA VEU 

El Centre de Recursos 
per l’Ocupació (CRO) 
de Calaf ha apostat 

aquest any per organitzar 
dues Cases d’Oficis, que van 
començar el desembre passat. 
En total, un grup de 16 joves 
–8 per cada formació– han 
participat en aquests dos am-
biciosos projectes, que tenien 
per objectiu formar-los en les 
dues respectives matèries i do-
nar-los un lloc de treball amb 
un contracte de pràctiques.
La Casa d’Oficis de dinamit-
zació sociocultural, en la seva 
quarta edició, ha format a 8 jo-
ves menors de 25 anys que han 
obtingut el carnet de monitor 
de lleure. Els participants han 
fet classes d’arts plàstiques, de 
primers auxilis i també s’han 
preparat pel Curs d’Iniciació 
a Tècnic d’Esports (CIATE). 
Durant el mes de juliol van 
realitzar les pràctiques de mo-
nitor de lleure al Casal d’Estiu 
de Calaf. A més, s’han impli-

cat en molts esdeveniments de 
la vila, com l’Agro Alta Segar-
ra o l’Ecofira, i també en actes 
escolars, com el Festival de la 
Petita Puça, el Carnaval del 
l’Esolta Alta Segarra i les acti-
vitats de la Castanyada.
En canvi, l’aposta pel Rural So-
cial Media era tota una nove-
tat. Durant els primers sis me-
sos, els participants han tingut 
formació en disseny i creació 
i gestió de pàgines web, gestió 
de xarxes socials, màrqueting 
personal i màrqueting digital, 
edició de fotografia i vídeo i 
enregistrament digitalitzats i 
elaboració de continguts. A la 
segona part del curs, els vuit 
joves han realitzat pràctiques 
a l’Ajuntament de Calaf, l’Es-
cola de Música, l’Oficina de 
Turisme i el CRO. Les pràcti-
ques han consistit a desenvo-
lupar projectes comunicatius, 
com la realització de tres webs 
municipals, elaborar un vídeo 
promocional de Calaf i donar 
suport al Departament de Co-
municació de l’Ajuntament.

Joves de l’Anoia finalitzen 
amb èxit la formació de 
les Cases d’Oficis



Torna aquest cap de setmana la competició al futbol territorial, 
amb el CF Igualada a la sisena posició de la 1a Catalana

El CF Igualada, sisè a 1a Catalana, juga diumenge a casa contra el Tortosa.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l proper cap de setmana 
torna la competició al 
futbol territorial, des-

prés del parèntesi nadalenc. I 
ho fa amb una situació molt 
diferent segons de quin equip 
anoienc es tracti, amb dos 
conjunts que sobresurten: el 
CF Igualada i el primer equip 
de la UD San Mauro. 
A 1a Catalana, el CF Igualada, 
a dues jornades d’acabar la pri-
mera volta, és sisè a vuit punts 
de la zona d’ascens directe i 
de promoció, que ara ocupen 
Martinenc i Sants, respecti-
vament. Els blaus estan fent 
una molt bona temporada, si 
bé necessiten una empenta 
definitiva que els situï en el 
grup capdavanter. L’equip de 
Josep Vicenç Mestre tornarà a 
les Comes el proper diumen-
ge, davant el Tortosa, un dels 
conjunts que són en zona de 
descens.
A 3a Catalana, el San Mauro 
és líder del grup 12è, lloc que 
comparteix amb el Cubelles, 
amb només una derrota en 
15 partits. El primer equip 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 16 
P. Ignasi Puig - UD Calaf
CF Santpedor - CF Cardona
CE Puigreig - Juan XIII
CE Navás - CE Marganell
UE Aviá B - CE Moiá
CE Manresa B - CCF Puigcerdá
FC Fruitosenc - Sant Pere Nord
Can Parellada - CE Suria
FC Pirinaica - Viladecavalls

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 16 
SV Horts - Sant Andreu B
Castelldefels B - Can Roca 74
Sant Esteve - CF Corbera
CF Pallejá - Martorell CF
CF Olesa - PR Sant Feliu
Levante Planas - San Mauro B
CD Cervelló - Viladecans UD B
AE Abrera - UD Málaga
Vallirana CF - UE Torrelles

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 16 
UE Sants - CE Efac Almacelles
Viladecans UD - CF Balaguer
Vista Alegre - FC Martinenc
Valls UE - San Cristóbal
Sant Ildefons - UDU Bellvitge
UE Rapitenca - Vilaseca CF
CF Igualada - CD Tortosa
FC Andorra - Lleida ECF B
B Blanques - AC Alpicat

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 16 
CF Mediona - Sant Pere
CE Anoia - CD Ribes
UD San Mauro - CE Olivella
AE Munia - AE Moja
UE Martinenca - CF La Pobla
CE Ódena - J Ribetana
AE Piera - FC Hortonenc
Riudebitlles - CF Cubelles
Montserrat - UE Sitges

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

futbol 2A NACIONAL F.

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

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

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

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

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

futbol 4A CATALANA G7

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

Jornada 14 
FC Masquefa - Cabrera CE
CF Capellades - UD Rebrot
CF Montbui   - UD La Torre
FC Fátima - Host Pierola
CF La Llacuna  - UE Tous
Vilanova Camí   - CF La Paz
CF Vallbona  - Masquefa CE
CE Carme - Ateneu
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maurista, que pretén tornar a 
la categoria que va perdre la 
passada temporada, és un clar 
candidat a l’ascens, amb mol-
ta distància respecte al quart 
classificat (9 punts) i més amb 
la resta d’equips. En canvi, 
el segon equip de l’entitat de 

Montbui és en zona de des-
cens al grup 8è, situació que es 
repeteix amb el CF La Pobla, 
al grup 12è. La resta d’equips, 
de moment, mantenen les for-
mes, amb el Calaf situat en se-
tena posició del grup 7, i Ano-
ia, Odena, Piera i Montserrat,  

al 12, amb una situació molt 
diversa, més compromesa per 
a aquest darrer equip igualadí.
A 4a Catalana, el Masquefa 
és el líder, seguit del Carme 
a dos punts de distància. Tot 
sembla indicar que aquests 
dos equips, i el Capellades, es 

repartiran les posicions d’ho-
nor, però cal prestar atenció al 
Rebrot, Tous o Hostalets, que 
encara no han dit la darrera 
paraula. 
A la 2a Divisió Nacional del 
futbol femení, el CF Igualada 
és vuitè, lluny dels llocs d’ho-
nor i massa a prop encara dels 
de perill. Les igualadines, que 
aquest cap de setmana juguen 
a Balears davant el Collerense, 
el tercer classificat, necessiten 
alguns bons resultats de segui-
da per a aconseguir més confi-
ança durant la 2a volta.

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

100€ AL MES EN 20 QUOTES SENSE INTERESSOS

Novetat 2018,  
Berria High Performance 

Bicycle 

BRAVO CARBON EQUIPE 7 EXPERT SRAM  12V. tu tries el color, al teu gust



L’Igualada HC vol començar l’any consolidant-se a la part alta 
de l’OK Lliga i classificant-se per als quarts de la CERS

Els igualadins celebren un dels gols en l’últim partit de l’any davant l’Alcoi. / JOAN GUASCH
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HOQUEI / TON CASELLAS 

L’equip igualadí d’ho-
quei va tancar l’any amb 
una contundent victò-

ria davant l’Enrile PAS Alcoi. 
El marcador final de 8 a 4 va 
permetre als igualadins clas-
sificar-se per la Copa del Rei 
que es disputarà del 22 al 25 
del mes que ve a Lloret. 
De fet, el seu entrenador, Fer-
ran López, va mencionar que 
“aquests jugadors es mereixen 
ser a la Copa del Rei. El 8 a 
4 va ser tan sols un resultat, 
però darrere hi ha molt de 
treball que hem realitzat amb 
molta fatiga”.
Amb la classificació assegura-
da, els igualadins van repren-
dre els entrenaments aquest 
passat dimarts per concen-
trar-se ara en l’OK Lliga i la 
Copa CERS.
Aquest diumenge l’equip de 
Ferran López s’enfronta a la 
lliga regular al CH Lloret Vila 
Esportiva. Els gironins es-
tan també classificats per a la 
Copa del Rei però en condició 
d’amfitrió, és a dir, no per la 
seva posició a la classificació. 
De fet, si aquest fos el requi-
sit, el Lloret estaria molt lluny 
d’entrar a la Copa del Rei, ja 
que se situen en la 13a posició 
de la lliga, just per sobre dels 
3 equips que marquen el des-
cens. Això sí, la distància de 
punts respecte la zona de des-

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

cens és de 6 punts, i amb tan 
sols una victòria es podrien 
situar desens. 
Per l’Igualada HC seria molt 
important una victòria per co-
mençar l’any amb bones sen-
sacions i així consolidar-se a la 
zona alta de la taula, a la que 
s’hi van poder mantenir grà-
cies, sobretot, a la magnífica 
victòria aconseguida davant el 
Reus Deportiu. 
D’altra banda, també serviria 
per afrontar el desplaçament  
a Lleida la setmana vinent, 

OK Lliga

Jornada 15 (7 de gener) 
Vendrell  - Girona
CE Arenys  - Palafrugell
FC Barcelona          - Noia
HC Liceo  - CP Voltregà
Reus  - Lleida
PAS Alcoy               - Vic
CH Lloret  - Igualada
CH Caldes  -AsturHockey

Jornada 16
Igualada - Girona
CH Lloret - Vic
PAS Alcoy - Lleida
Reus - CP Voltregà
HC Liceo - Noia
FC Barcelona - AsturHockey 
CH Caldes - Palafrugell
CE Arenys - Vendrel

   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

corresponent a la tornada dels 
vuitens de final de la Copa 
CERS, amb garanties.
Els igualadins es desplacen 
a terres lleidatanes amb una 
renda d’un gol aconseguida en 
el partit d’anada a Les Comes, 
en què va acabar 4 a 3 amb 
una remuntada èpica en els 
últims minuts del partit. 
López ja va afirmar després 
del partit amb l’Alcoi que ani-
rien a Lleida a aconseguir la 
victòria, sense especular. 
Seria una gran notícia que a 
finals de gener, l’Igualada HC 
mantingués vives les seves op-
cions en les 3 competicions 
que juga. 

Enfrontament entre l’Igualada i el Caldes de l’OK Lliga. / JOAN GUASCH



Demà comença el Dakar amb Nani Roma-Àlex Haro i Armand 
Monleón entre els favorits

Armand Monleón vol pujar al podi en la categoria de motos.

Un recorregut amb força dificultats en la 40a 
edició del ral·li

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Si demà dissabte és festiu 
a les nostres contrades, 
pels participants en el 

40è Dakar serà el dia d’inici de 
la competició amb la primera 
etapa peruana de Lima a Pis-
co.
Per satisfacció de l’esport del 
motor anoienc tant en motos 
com en cotxes hi ha possibi-
litats reals d’aconseguir uns 
grans resultats ja que a l’an-
terior edició l’osonenc Nani 
Roma i l’odenenc Àlex Haro 
van estar a punt de pujar el 
podi amb el seu quart lloc.
Com també Armand Monleón 
en la seva primera participació 
l’any 2016 es classificà desè. 
Així doncs a les categories de 
cotxes i motos les classificaci-
ons poden tenir un fenomenal 
color anoienc. Monleón hi 
participa amb una KTM 450 
RR de l’equip Daming Racing 
Team. Nani i Haro amb l’equip 
oficial de X-Raid Team amb 
el Mini John Cooper Works 
Rally.
Aquestes eren les paraules de 
Nani Roma i Àlex Haro abans 
de marxar cap al Perú: “Espe-
rem que sigui dur i que pu-
guem recollir la feina que hem 
fet. Ens agraden les curses du-
res i difícils, perquè compensa 
aquesta punta de velocitat que 
potser ens falta. Per la nostra 
manera d’entendre el Dakar, 
la dificultat del recorregut i la 
navegació ens pot beneficiar. 
Encara que en el Dakar de ve-
gades pensa que et pot benefi-
ciar una cosa i després et surt 
desastrós. En tot cas, sempre 
que hi ha hagut etapes molt 
dures i complicades ho em sal-
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vat bastant bé. L’objectiu sem-
pre és el mateix: guanyar. Però 
hi ha 10 pilots que van molt 
forts. L’objectiu bàsic és com-
petir bé, fer una bona carrera, 
fer les coses bé cada dia i si ho 
fem bé estarem aquí. Estem 
molt confiats perquè tenim un 
bon cotxe, hem treballat bé i 
ens sentim bé”
Per la seva part Armand Mon-
león comentava: “Hem estat 
treballant dur al llarg de tot 
l’any, però les últimes setma-
nes abans d’arribar al Dakar 
són les més importants per-
què hem de transferir tota la 
feina feta durant la tempora-
da a la moto amb la qual com-
petirem. A principis d’aquest 
mes de desembre vaig estar 
al Marroc entrenant específi-
cament la navegació per bus-
car les mateixes sensacions 
amb què em trobaré al Dakar. 

Aquesta edició serà molt 
completa; amb molta sorra, 
molta navegació, molts rius... 
Qualsevol error de navegació 
es pagarà car i és important 
entendre el ritme de cada eta-
pa. L’objectiu principal serà 
saber trobar el ritme correcte. 
El Dakar compleix 40 anys i 
segur que ens esperen mol-
tes sorpreses perquè he tre-
ballat moltíssim en aquesta 
edició. Serà un ral·li molt 
complet i tinc moltes ganes 
de començar”.
Els participants en carrera 
Monleón i Haro pertanyen a 
Moto Club Igualada, a l’igual 
que els altres anoiencs que 
portaran a terme importants 
labors dins els seus respectius 
equips oficials, Jordi Vila-
doms i Oriol Balcells (KTM), 
Víctor Vico (SsanYong) i Jor-
di Vidal (Toyota). 

Les etapes
 
6 de gener. Lima - Pisco

7 de gener. Pisco - Pisco

8 de gener. Pisco - San Juan de 
Marcona

9 de gener. San Juan de Marcona - 
San Juan de Marcona

10 de gener. San Juan de Marcona - 
Arequipa

11 de gener. Arequipa - La Paz

12 de gener. Jornada de descans a La 
Paz

13 de gener. La Paz - Uyuni

14 de gener. Uyuni - Tupiza

15 de gener. Tupiza - Salta

16 de gener. Salta - Belén

17 de gener. Belén - Fiambalá/Chi-
lecito

18 de gener. Fiambalá/Chilecito - San 
Juan

19 de gener. San Juan - Córdoba

20 de gener. Córdoba - Córdoba

Els participants recorreran 
9.000 km, dels quals quasi 
5.000 són especials, i passaran 
per tres països: Perú, Bolívia i 
Argentina. 
Segons Marc Coma, director 
esportiu del Dakar, la meta 
s’ha situat en aquest punt 
amb la voluntat d’homenatjar 
a la capital del motor a Amè-
rica del Sud. 
Es disputaran 14 etapes i en-
tre elles destaca la quarta. El 
dia 9 ja hauran fet 444,30 km 
que, malgrat no ser la jornada 
més extensa, posarà a prova 
als participants a l’haver de 
superar tot un seguit de mun-

tanyes de dunes.
Després d’aquests espais no-
vedosos, arribarà la part més 
clàssica, amb la visita a llocs 
mítics de la prova com Belén, 
Fiambalá, Chilecito i San Juan. 
De totes maneres, etapes com la 
vuitena, entre Uyuni i Tupiza, ja 
a Bolívia, o la dotzena i la tret-
zena, a territori argentí, no do-
naran cap treva als participants. 
En aquesta edició hi haurà 
525 participants de 54 naci-
onalitats diferents, dels quals 
78 són debutants i 11 dones. 
Hi haurà 337 vehicles en to-
tal: 105 cotxes, 190 motos i 
quads, i 42 camions.

Després del 4t lloc de l’any passat, Nani Roma i Álex Haro tenen serioses opcions de fer podi.



Guillem Carner i Anna Noguera (CAI) guanyen la 19a Sant 
Silvestre de Vilanova del Camí
ATLETISME / LA VEU 

La Sant Silvestre enca-
ra creix i frega els 800 
participants. Novament 

tarda de festa esportiva la que 
es va poder viure diumenge 
passat a la vilanovina Plaça del 
mercat.
792 atletes de tota edat i con-
dició, nou rècord de participa-
ció, s’hi aplegaren per partici-
par en la 19a edició de la cursa 
de Sant Silvestre. Un total de 
187 finalitzaren la prova de 2’5 
km i 605 la de 5km.
Guillem Carner, del CAI Pe-
tromiralles amb un temps de 
15’47” i Anna Noguera, també 
del C.A. Igualada Petromira-
lles, 28a general amb 18’18”, 
foren els guanyadors absoluts 
de la prova dels 5Km. En ca-
tegoria masculina Albert Mo-
reno, del CAI TriatlóPetromi-
ralles, fou segon amb 15’50” 
i Josep Martinez, també del 
CAI TriatlóPetromiralles, ter-
cer amb un crono de 16’21”.
En fèmines la segona i tercera 
classificades foren Èlia Ibarra, 
també del CAI Petromiralles, 
57a general amb19’17” i Aïda 
Solà (CAI Triatló Petromira-
lles) 60a amb19’22”, respecti-
vament.
En la cursa infantil de 2,5 km. 
els vencedors foren Amanuel 
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Royo (Wolayta Power), amb 
un crono de 8’39” seguit de 
Carla Bisbal, del CAI Petro-
miralles/Dental Igualada, 2a 
general i guanyadora absolu-
ta fem. amb 8’45”. Nil Alon-
so (CE.R.RocaRunning) era 
3r general amb 8’54”. Moha-
med Ayyad del CAIPetro-
miralles, era 4t. general amb 
9’05”, entrant 5è general Jan 
Claramuntamb 9’14”. La 2a 
fem. i 8a gral. era Andrea Gil, 
també del CAI Petromiralles, 
amb 9’40”, seguida de Carlota 
Mollà (CAI Petromiralles), 3a 
fem. i 14a gral. amb 9’50”.

La festa començà al punt de 
les 17,10 h. de la tarda, mo-
ment en que els jutges do-
naven el tret de sortida de la 
prova Infantil, de 2’5 km de 
recorregut.
Però el ple es feu al voltant de 
les 18h quan més de 605 at-
letes es posicionaven darrere 
l’arc de sortida, per prendre 
part en la darrera prova atlè-
tica de l’any. Novament i mal-
grat el fred, el bon humor i el 
to de festa eren ben presents 
entre els participants i el nom-
brós públic.
Atletes a títol individual, però 

també nombroses parelles, 
equips, col·lectius i famílies. 
Festa de color, de somriures, 
de disfresses. Tarda d’emoci-
ons i de reptes per acomiadar 
l’any tot fent esport.
Al punt de les 19h i amb els 
resultats llistats i en cartellera, 
es procedí a l’entrega de pre-
mis. Hi foren presents el regi-
dor d’Esports Camilo Grados, 
Francisco Palacios regidor de 
Promoció econòmica, Sílvia 
Càceres regidora de S. Soci-
als i Imma González, regidora 
de Cultura, acompanyats pel 
president del CAI, Lluís Caña-

mares.
Es repartiren les tradicionals 
paneres i lots de cap d’any pa-
trocinats per Blautec, Pintures 
Godoy, Metal·listeria J.Prieto 
i Fusteria Abad, entre els tres 
primers classificats del podi 
absolut masculí i femení.
També foren premiats els tres 
atletes més ràpids de cada 
categoria, amb la tradicional 
coca de cap d’any i els parti-
cipants més veterans, Ernest 
Compte i Dolors Pujabet, pre-
miats amb dues ampolles de 
cava.
Enguany el premi esperit na-
dalenc recaigué en una ‘com-
parsa’ simpàtica: El Raïm de 
Cap d’Any, que rebé de bon 
grat el regal que patrocinava B. 
Gallardo, a més d’un accèssit 
per a la parella de Papa Noels 
Blanc i Blaus. Els raïms varen 
donar un toc festiu a l’entrega 
tot anticipant les campanades 
de cap d’any d’una forma prou 
original.
Esports Vilanova, organitza-
dor de la prova, agraí un any 
més, en nom de l’Ajuntament, 
la col·laboració i implicació de 
tot l’equip de voluntaris i tre-
balladors, així com el suport 
de Diputació de Barcelona, del 
CAIPetromiralles, de Joc Net, 
Super Mas i de tots els patroci-
nadors que la fan possible.

El C.A. Igualada Petromiralles presenta els equips 
per a la nova temporada
ATLETISME / LA VEU 

El Club Atlètic Igualada 
Petromiralles va efec-
tuar el passat mes de 

desembre, la presentació dels 
diferents equips i seccions de 
l’entitat per a la present tem-
porada 2017-2018. La pre-
sentació es va dur a terme 
a l’Estadi Atlètic Municipal 
igualadí, i va comptar amb la 
presència del sr. Marc Castells, 
alcalde d’Igualada.
El CAI es troba en el millor 
moment de la seva història, 
havent-se consolidat com un 
dels 3 millors equips de Cata-
lunya a nivell absolut. Pel que 
fa a l’escola esportiva del Club 
Atlètic Igualada Petromira-
lles/Dental Igualada, la passa-
da temporada també va estar 
carregada d’èxits essent una de 
les 3 millors escoles de Catalu-
nya pel que fa al nombre de lli-
cències, podis i medalles asso-

lits als respectius campionats.
En el decurs de l’acte de pre-
sentació es va retre homenat-
ge a Lluís Marimon, president 
d’honor i soci fundador del 
club, per la seva gran aporta-
ció a l’entitat i per la seva tra-
jectòria esportiva carregada 
de rècords i medalles.
Amb més 60 anys de servei a 
la ciutat i la comarca, el Club 
Atlètic Igualada Petromira-
lles, amb més de quatre-cents 
socis, una escola d’uns 270 
alumnes i 380 llicències fede-
ratives, és un club de referèn-
cia al nostre país, que compta 
a més amb una secció de Tri-
atló que també es considerada 
per la Federació Catalana com 
el tercer millor equip de Cata-
lunya i amb una secció popu-
lar, “CAI Popular” amb cada 
vegada més socis que practi-
quen running i fitness.

El CAI ha estat bressol d’al-
guns dels millors atletes de 
Catalunya del passat i del 
present, i ha ajudat i ajuda a 
formar-se a molts joves en 
els valors de l’esforç, la perse-
verança, el respecte i l’espor-
tivitat que la pràctica atlètica 
comporta per si mateixa



El CAI participa aquest diumenge al 
campionat indoor de Catalunya
ATLETISME / LA VEU 

Aquest proper cap de 
setmana, en jornada 
de diumenge tarda, 

els equips femení i masc. de 
categ. Absoluta del Club At-
lètic Igualada Petromiralles 
participaran, a la pista coberta 
de Catalunya de Sabadell, al 
Campionat de Catalunya de 
Clubs Absoluts “A” en Pista 
Coberta, respectivament.

          En aquestes competicions, 
en les que prendran part els 
8 equips capdavanters de l’at-
letisme català fem. i masc. de 
les categories respectives, els 
2 conjunts del CAI hi han ac-
cedit mitjançant classificació 
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per llocs en categ. “A” - mas-
culins - i per l’ascens assolit la 
temporada anterior les noies 
anoienques, el que les classi-
fica per a la màxima categoria 
catalana en sala.  

         Diumenge 7 de gener a la tar-
da, amb el programa de proves 
femení i masculí del Campio-
nat de Catalunya Absolut “A”, 
a partir de les 16,30 h., les no-
ies del CAI competiran amb 
els següents conjunts:   - F.C. 
Barcelona  - A.A. Catalunya 
- ISS-L’Hospitalet - J.A. Saba-
dell - Avinent C.A. Manresa 
- Lleida U.A. - C.A. Canaletes 
i C.A. Igualada Petromiralles.           

     D’altra banda, també diumen-
ge a les 16,30 h. tarda, l’equip 
Absolut masculí  del CAI 
competirà igualment entre els 
8 millors equips catalans  in-
door:  F.C. Barcelona - A.A. 
Catalunya - C.A. Igualada 
Petromiralles - Cornellà Atl. - 
ISS L’Hospitalet - J.A. Sabadell 
-  Lleida U.A. i Avinent C.A. 
Manresa.        

         Els joves conjunts  absoluts 
masculí i femení del CAI Pe-
tromiralles, hauran de lluitar 
un any més enfront dels grans 
conjunts catalans d’aquestes 
categories, intentant assolir la 
millor classificació possible.       

Vallbona d’Anoia acull 
diumenge la 6a edició 
del canicròs

MÚIXING / LA VEU 

El proper 7 de gener de 
2018, Vallbona d’Anoia 
acull la 6a edició del 

canicròs, no menys edicions 
forma part de la lliga catalana 
de canicròs organitzada per 
la federació catalana d’esports 
d’hivern. 
Enguany prendran part cor-
redors recentment procla-
mats campions estatals al 
campionat d’Espanya de múi-
xing a Valladolid i també del 
recent campionat de Catalu-
nya celebrat a Hostalric. 
El traçat, dissenyat per el 
múixer internacional de 
casa nostre, Victor Carrasco, 
compta amb una distància de 
6km aproximadament, amb 

trams molt ràpids i trams re-
virats i mes tècnics. 
Aquest circuit únicament 
permet la pràctica del cani-
cròs, ja que per les seves ca-
racterístiques no ens permet 
acollir altres disciplines com 
poden ser el bikejoring, sco-
oter o bé carts amb 4 o fins a 
8 gossos. 
La organització de la cursa 
un any més és de la ma del 
club AEM i amb el suport 
de l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia i la federació Catala-
na d’Esports d’Hivern. 
Tots els amants del gossos i 
en especial del múixing tenen 
una cita el proper dia 7 de ge-
ner a Vallbona d’Anoia. 

Demà arriba la primera cursa de l’any a Igualada: la Reis Race
CURSES / LA VEU 

El proper dissabte 6 de 
gener a les 10:30 del 
matí arriba la sisena 

edició de la Reis Race, la cur-
sa de reis dels Moixiganguers 
d’Igualada. La prova s’ha con-
solidat entre el circuit català 
de curses urbanes com un 
esdeveniment especialment 
original que porta els atletes a 
córrer per l’entorn dels prin-
cipals atractius turístics de la 
ciutat, en un dels moments 
de l’any més emblemàtics per 
Igualada: la festa de reis. La 
Reis Race proposa un circuit 
prou exigent per als corredors 

tuable per a la Lliga Champi-
onchip’2017, una competició 
que agrupa més d’un cente-
nar de curses d’arreu de Cata-
lunya. Es lliuraran premis per 
als tres primers classificats de 
cada categoria, masculí i fe-
mení, així com també als tres 
primers absoluts masculins i 
a les tres primeres absolutes 
femenines. També hi haurà 
premis per als castellers que 
participin a la cursa. Podeu 
consultar el reglament, el re-
corregut i altres aspectes de 
l’organització de la cursa a 
www.reisrace.cat.

més competitius, i al mateix 
temps un recorregut poc ha-
bitual per als que prefereixen 
prendre-se-la com una acti-
vitat relaxada, entre amics o 
amb família. Es pot córrer el 
circuit de 10 Km o el de 5 Km 
de distància.
Els corredors passaran per 
l’interior d’edificis modernis-
tes, per un claustre renaixen-
tista, pels patis del Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia, per l’antic barri de 
les adoberies del Rec o per 
l’entorn de l’Asil. 
A més, la Reis Race és pun-
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TEATRE / LA VEU 

Dissabte i diumenge 
el Teatre de l’Aurora 
comença l’any amb 

un espectacle de dansa per al 
públic familiar. L’escenari de 
l’Aurora acollirà El meu prín-
cep blau, un espectacle de El 
ballet imperial de la reina Ro-
samunda, una companyia de 
Marc Hervàs i Clara Dalmau 
(La companyia del príncep 
Totilau). Aquest és el segon 
espectacle del Cicle Km.0 im-
pulsat pel Teatre de l’Aurora 
que pretén donar més visibi-
litat a les companyies profes-
sionals de teatre familiar de la 
comarca de l’Anoia.
El meu príncep blau és un 
fantàstic espectacle de dansa 
per a tots els públics amb mú-
sica del barroc que trenca el 
mite del príncep blau. Mentre 
cau una forta tempesta, una 
noia del segle XXII i una al-
tra del XVII es troben a tra-
vés d’una pota fantàstica que 
connecta les dues èpoques. 
Sorprenentment, una conviu 
amb un goril·la i l’altra espe-
ra il·lusionada l’arribada d’un 
príncep blau. Amb música 
del Barroc, gaudirem d’un 
fantàstic espectacle de dansa 
en què les dues noies apren-
dran a ser felices per si soles.
El meu príncep blau és el se-
gon espectacle d’El ballet im-
perial de la reina Rosamunda 
i es va estrenar el passat juliol 

al Festival de Teatro Clásico 
de Almagro.

Activitat paral·lela: Taller 
de dansa
La companyia El ballet im-
perial de la reina Rosamunda 
convida als infants de més de 
5 anys que hagin vist l’espec-
tacle a participar al taller de 
dansa que duran a terme just 
al finalitzar cada passi de l’es-
pectacle. En aquestes classes 
de dansa contemporània, es 
desenvoluparà la creativitat 
dels participants i la capaci-
tat d’expressar-nos a través 
del cos. No és necessari haver 
rebut classes de dansa prèvia-

ment. Només cal roba còmo-
de i ganes de passar-s’ho bé.

Cicle Km.0: companyies 
professionals anoienques de 
teatre 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.
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. (Igua-
lada), Ka Teatre  (Vilanova 
del Camí), La companyia del 
príncep Totilau (Sant Mar-
tí de Tous), Teatre Nu (Sant 
Martí de Tous) i Tot Circ 
(Copons). Set companyies 

“El meu príncep blau”, un espectacle familiar de dansa, 
inaugura l’any al Teatre de l’Aurora
El Cicle KM.0 vol donar més visibilitat i apropar les companyies professionals de teatre familiar de l’Anoia al públic

professionals de l’Anoia, que 
es dediquen principalment 
als espectacles familiars, amb 
experiència, prestigi dins el 
sector i amb espectacles de 
qualitat.

Funcions, horaris i venda 
d’entrades de l’espectacle i 
del taller de teatre
Les representacions d’El meu 
príncep blau, de El ballet im-
perial de la reina Rosamunda 
tindran lloc el dissabte 6 i el 
diumenge 7 de gener, a les 18 
h. Les entrades  8 € i 6 € (amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per Internet i 
a la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.  
El taller de dansa a càrrec de 
El ballet imperial de la reina 
Rosamunda 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. El taller està 
dissenyat per a nens i nenes 
de més de 5 anys.

L’espectacle és a càrrec 
de la companyia 

anoienca El Ballet 
imperial de la reina 

Rosamunda

MÚSICA / LA VEU 

En motiu de la com-
memoració del 60 
anys de la primera 

interpretació del Rèquiem 
de Mozart l’any 1958, amb 
cors i músics igualadins 
sota la direcció del mestre 
Joan Just i Bertran, s’ha vol-
gut homenatjar al mestre 
Just i l’esdeveniment que va 
costar els seus esforços en 
una època que no era gens 
fàcil, amb una nova inter-
pretació “igualadina” on es 

convida a tots cantaires que 
ho desitgin a participar-hi. 
La interpretació tindrà lloc 
el dia 9 de juny de 2018 a la 
Basílica de Santa Maria amb 
l’orquestra professional ano-
ienca Terres de Marca i sota 
la direcció de Josep Miquel 
Mindán. 
Per a que això sigui possible 
es convida a tothom qui de-
sitgi participar-hi, a inscriu-
re’s segons el seu perfil. Es 
distingeixen tres perfils: 
A/ Cantaires amb lectura mu-
sical poc fluïda o sense conei-

xements de lectura musical  
B/ Cantaires amb un nivell 
musical alt (Grau Mitjà), però 
que no han cantat mai el Rè-
quiem. 
C/ Cantaires que ja han can-
tat el Rèquiem alguna vegada. 
Per als cantaires del perfil A 
s’han organitzat uns assajos 
preparatoris de lectura, de 
dos assajos al mes des del mes 
de  gener fins el mes d’abril. 
Els assaigs tindran lloc a l’Es-
cola de Música d’Igualada i 
s’iniciaran el proper 15 de 
gener. Per a més informació 

us podeu adreçar a requiemi-
gualada@gmail.com 
Pot inscriure’s qualsevol per-
sona que tingui interès pel 
cant coral sense que neces-
sàriament formi part de cap 
agrupació coral actualment, 
sempre i quan s’adeqüi al 
perfil que li correspon. 
La iniciativa és impulsada 
per una Comissió formada 
per a l’ocasió que emana de 
l’entitat Contrapunt i que té 
el patrocini de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
Recordem que el cèlebre 

“Rèquiem de Mozart” va 
ser la darrera obra del 
geni de Salzburg, compos-
ta l’any 1791 i que va dei-
xar inacabada. Una obra 
envoltada de llegenda i 
que la pel·lícula Amadeus 
(1984, Milos Forman) 
va acabar d’afavorir, tot 
i que l’obra ha gaudit des 
de sempre d’una gran es-
tima i devoció pels músics 
i melòmans així com tam-
bé pel gran públic a causa 
principalment de la seva 
gran força expressiva.  

Convocatòria al Rèquiem de Mozart participatiu
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EXPOSICIONS / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, el pro-
per 7 de gener, a les 

11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a partici-
par en una visita guiada i gra-
tuïta per les seves exposicions 
permanents, que permetran 
conèixer el món de la pell i 
les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingit tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lec-
ció d’estris i enginys hidràu-
lics es reforça amb el Canal 
d’Experimentació, que aju-
da al visitant a comprendre 
els mètodes de canalització 
i d’aprofitament energètic i 
industrial de l’aigua. Univers 
de pell és una de les sales cen-
trades en la pell, i es dedica a 
explicar l’ús de la pell per la 
humanitat al llarg del temps a 
través d’una selecció acurada 
d’objectes confeccionats total 
o parcialment amb pell, que 
exemplifiquen les múltiples 
aplicacions i utilitats del cuir. 
L’altre espai dedicat a la pell, 

L’ofici d’adober, se centra en 
el treball de la pell a Igualada 
des de fa generacions. Aquí, 
eines i màquines són els tes-
timonis dels inicis manufac-
turers i de la millora constant 
fins a la implantació industri-
al, que explica la vigència dels 
processos productius de les 
adoberies actuals i la configu-
ració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 

Diumenge, visita guiada i gratuïta per a 
conèixer el patrimoni i les exposicions 
del Museu de la Pell d’Igualada

segle XVIII. Es troba situada 
a pocs metres de Cal Boyer i 
al costat del rec, canal medi-
eval que abastia les fàbriques 
de la zona. En aquest espai 
hi ha la posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de 
la pell grossa o bovina, que 
transporta al visitant a la 
Igualada preindustrial.
Per a demanar més informa-
ció al voltant d’aquesta pro-
posta es pot trucar al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.

TEATRE / LA VEU 

Maria Senserrich va 
pujar a l’escenari 
de l’Ateneu igualadí 

el dia 24/12 per fer de poble 
amb els Pastorets d’Igualada, 
amb molta il.lusió i ganes, la 
Maria va estar en tot moment 
disposada a seguir a la resta 
d’actors.
També a la funció del diu-
menge dia 7 de gener a les 
11:45h els Pastorets d’Iguala-
da comptaran amb el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada Pere Camps, tam-
bé s’ha sumat als ‘cameos’ 
d’aquesta temporada.
Així, la temporada de Pasto-

rets d’Igualada acabarà el dia 
14 de gener amb la funció de 
les 11:45h, també al Teatre 
Ateneu. 
Es poden adquirir les entra-
des per veure els Pastorets 
a l’Agència Over Fer Frans 
(rambla Sant Isidre, 9, d’Igua-
lada), telèfon 639355721,  o a 
través de la plataforma web 
entrades.elspastorets.com.

Maria Senserrich va 
pujar a l’escenari amb els 
Pastorets d’Igualada

Per tercer any 
consecutiu s’hi suma 
el regidor de Cultura 

de l’Ajuntament 
d’Igualada, Pere Camps 

en la funció del dia 7

RESTAURANTS

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies



Hi havia una etapa en la vida d’en Llu-
ís que va tallar d’arrel, com el negatiu 
d’una pel·lícula, va tallar aquell tros que 
no volia recordar.
Ell tenia vuit anys i la Núria sis, un dia la 
mare els va explicar amb llàgrimes als 
ulls que el pare s’han havia anat de vi-
atge, molt lluny, va anar el país de mai 
tornar, on la pau arriba i el dolor se’n va, 
van ser temps durs per a  tots tres.
En poc temps, va adonar-se que ell era 
“l´home de la casa”, havia de cuidar la 
mare i la germaneta petita. Va ser llavors 
quan va passar de nen a adult, i aquella 
bonica etapa de la infància on la inno-
cència i la il·lusió són presents i són l’ar-
rel dels somnis per sempre, van trobar la 
porta tancada. Ell en tenia la clau, però 
no ho sabia...
Doncs  diguem-li:
Bon amic Lluís, estàs en al moment just 
i al lloc adecuat... S’acosten dates senya-
lades, Nadal, cap d’any, i venen el Reis i 
els patges... I porten regals, il·lusió ...
Per la tarda, va sortir a passejar, una 
de les rutes per dins la ciutat que feia 
molt sovint i que li encantava. Era pels 
voltants de la Llar del Sant Crist, la torre 
d’aquest bell edifici , obra d’un deixeble 
d’en Gaudí, li recordava molt al campa-
nar del seu poble, on una assolellada tar-
da de Sant Jordi, amb la rosa a la mà, la 
Mireia li va respondre amb un petó a la 
seva declaració  d’amor. 
Al vespre, tornant de donar la volta al 
parc i llençar la bossa d’escombraries, 
va saludar al veí del segon que sortia a 
passejar el gos.
Va seguir caminant però tot seguit va in-
tuir que algú l’observava. Sense por, va 
seguir caminant casi fins a casa i abans 
d’arribar, es donar la volta i mirà cap un 
costat i cap a l’altre,  però no va veure res, 
tanmateix seguia tenint aquella sensació 
que allà hi havia algú, i tot decidit va cri-
dar: Bona nit! Qui ja? Surt de la foscor!                                                                             
Dona la cara si t’atreveixes!   
I va esperar resposta... aleshores va sen-
tir una veu : Bona nit tinguis Lluís Martí 
i Pons.

Es va quedar de pedra, el seu nom i 
cognoms; va restar allà palplantat, sense 
saber què dir...
Però qui havia allà?  No et veig!: - va con-
tinuar en Lluís. La veu es tornà a sentir:
Ja fa una bona estona que soc aquí, ets tu 
que no em veus, millor dit, “no em vols 
veure” ...
Aleshores va començar a sentir unes pas-
ses davant seu.  En Lluís observà el carrer 
atentament i digué un xic intrigat: Com 
dius?  Ni et veig ni et conec a tu! I tu a 
mi si? Com es això? Digues, qui ets i què 
vols?
Aquella figura aparegué, davant seu i li va 
dir: Permete’m que em presenti: I amb 
una senyorial reverència, li seguí parlant:
Em dic Faruk, missatger reial de ses ma-
jestats els tres Reis d’Orient Melcior, Gas-
par i Baltasar.
En Lluís l’observava atentament, el seu 
parlar era clar i serè, i seguia avançant 
majestuosament fins on ell era, mentre 
que el fred vent que començava a bufar, 
onejava la seva capa vermella i daurada 
a compàs a cada petjada, el seu mirar 
donava escalf i una pau inexplicable es 
feia palpable cada vegada més, com més 
s’apropava, més es notava.
Em coneixes? – preguntà en Lluís 
En Faruk contestà la seva pregunta:
Et conec des fa molts anys, a tu i a la teva 
germana petita, la Núria. La teva mare ha 
treballat molt perquè mai us faltés res.
I què més saps? Què vols de mi? -Li va 
preguntar en Lluís una mica irònicament 
però a la vegada molt intrigat.
En Faruk s’acostà a ell, sobre el guant ne-
gre de la seva mà, brillava l’anell amb la 
insígnia reial, llavors l’apropà fins ell i com 
per art de màgia aparegué  una carta, 
amb una adreça escrita i a punt per envi-
ar, sols faltava escriure-la. 
I li digué: Avui o demà, tranquil·la i sere-
nament, abans d’anar a dormir, medita, 
respira, obre el teu cor, deixa sortir aquell 
nen que portes dins, i escriu, escriu allò 
que més desitges ara , en aquest mo-
ment. – i continuà...
Envia la carta, no pateixis, arribarà al seu 

destí, sempre arriba. La nit del cinc de ge-
ner es compliran el teus desitjos solament 
si...
Si què? -va irrompre de sobte en Lluís.
I va seguir dient... Però si no soc “bon mi-
nyó” no, oi?  Va!  deixa’t de tont...
En Faruk va aixecar la mà al moment i en 
Lluís callà de cop al veure la seva cara, no 
podia discutir, amb ell no.
Deixa’m dir-te, i això és molt important 
-va dir en Faruk-, solament si creus en la 
il·lusió, la màgia vindrà...
En Faruk es va acomiadar del jove i marxà, 
en Lluís va intentar atrapar- ho, tenia més 
preguntes i volia respostes, però al girar la 
cantonada, el missatger ja no i era.
Com pot ser això?  Però on és? Si estava 
aquí fa un moment? En Lluís s’adonà que 
estava parlant sol i va decidir tornar cap a 
casa. Massa emocions per avui, i va anar 
a dormir.
Aquell dimecres dia tres, es va posar a es-
criure la carta, al passar per davant d’una 
bústia, la posà dins i seguí amb el cotxe 
fins el lloc de treball.
Ell  realment no se n’adonava, però la mà-
gia fa temps que l’envoltava, en el fons te-
nia somnis i projectes com tothom, però 
no deixava que els sentiments afloressin 
quan el cos era lo que més l’hi demanava.
Cinc de gener.
Aquella nit no la va oblidar mai, va anar 
amb la Júlia, en Pol i la recent arribada pa-
rella de París, la Blanca i l’Eloy a veure l’ar-
ribada de ses Majestats amb les seves bo-
niques carrosses, davant primer, una gran 
estrella blanca il·luminava el bell camí, 
caramels per tothom,  camions plens de 
patges i regals, molts regals, i s’escoltava 
aquesta cançó:
Cinc de gener, és nit de cavalcada
Cinc de gener, els Reis són a Igualada
Patges i més patges amb llargues
escales s’enfilen sense por a finestres
I balcons. Repartint regals, joguines i 
sorpreses, porten la festa a tots els 
racons...
Cinc de gener, és nit de cavalcada
Cinc de gener, els Reis són a Igualada...-i la 
música seguia. 

De retorn a casa, una estranya sensació 
l’envoltava, les butxaques plenes de ca-
ramels i el cor ple  d’esperança.
Al passar pel parc, el va veure, la bonica 
capa vermella i daurada el delatava, l’es-
tava esperant. Ja davant seu,  en Faruk 
li va parlar: No deixis mai que la il·lusió 
caigui com una fulla a la tardor i que el 
vent se l’emporti lluny. Guarda-la dins el 
teu cor per sempre.  Avui has cregut, has 
viscut, has guanyat! La partida ara si ja 
està acabada, tu n’ets el guanyador de 
la carta blanca del joc de l’endevinador .
Que la il·lusió t’acompanyi ara, sempre  i 
cada dia.  Fins l’any que ve. Bona nit 
Bona nit!  - respongué en Lluís
Aquella nit  ja no va intentar atrapar-lo, 
en Faruk va saludar amb la mà i tot se-
guit va “desaparèixer” al girar la canto-
nada.
En Lluís, va entrar a l’edifici i va ado-
nar-se que dins la seva bústia i havia una 
carta, va recordar que  el  matí va passar 
el carter i no hi va deixar res. 
Potser han vingut el patges? – va somriu-
re tot esperançat. Potser m’han deixat 
un regal? –va dir amb veu alta
Lluís va tancar els ulls i mentre obria la 
carta pensava: “Estimo aquesta ciutat, la 
seva comarca, la seva gent, els seus rie-
rols i muntanyes, tot el que m’ha ense-
nyat i jo he après, em sento anoienc per 
tot arreu, però jo desitjo tornar al meu 
poble, amb la meva promesa i la meva 
família, els meus amics... ho desitjo amb 
la il·lusió del nen que vaig ser i ara torno 
a ser”. Va fer un petó a la carta i la va 
obrir... Desig fet realitat! 
Gràcies Faruk, Majestats, patges.
Aquella nit, la del cinc de gener, en Llu-
ís va descobrir que a l’Anoia els Reis són 
màgics de veritat i a Igualada, a més,  els 
Reis són Creu de Sant Jordi de la Gene-
ralitat...
I la música segueix...
Obrim tots els paquets, els
donarem les gràcies i mentre els
nostres Reis se’n tornin a l’Orient
celebrarem tots junts, petits i grans
alhora els diem fins l’any vinent. 

Història d’una nit màgica... llegeix-la i ho veuràs! (3a part)
Conte de Reis: Assumpció Sendra
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Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

Que tingueu uns bons Reis!



Tres periodistes

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Ho foren els germans Antoni 
i Magí Castelltort Miralda i 
Josep Mussons Mata. For-

maren un trio propagandístic del 
Club de Futbol Igualada, de les pri-
meres temporades.
A través de la premsa i de la ràdio 
local feien les cròniques, comentaris 
i donaven notícies del primer equip. 
Foren com uns precursors dels actu-
als tertulians que animen els estudis 
de ràdio o de la televisió.
En el setmanari i a l’emissora, em-
praven -respectivament-  els pseudò-
nims de:” Arquero Azul”, “Turbante 
blanco” i “Juan Balón”.
Les seves caricatures - que avui pu-
bliquem - foren realitzades per Pere 

Puig i Josep M. Lladó (“Neri”). S’in-
seriren en l’opuscle dedicat al triomf 
del CF Igualada, per haver quedat 
Campió de Catalunya, temporada 
1945-1946, editat pels germans Ra-
mon i Joan Singla, que sortí dels ta-
llers de Bas impressor.
Un altre Castelltort - l’Ignasi (“Iñi-
go”) - hi redactà una quinteta, que 
diu: “ Con la pluma y por la radio/ 
atizaron a la afición/ En el cuadro de 
los “istas”/ bien merecen los cronis-
tas/ una hermosa distinción”
Malauradament, ja només resta en 
vida “Juan Balón”. que, posterior-
ment, arribà a ser el sotspresident 
del CF Barcelona, lloc que ocupà du-
rant vàries temporades.    
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MÚSICA / LA VEU 

La Coral de Santa Ma-
ria acomiadà cantant el 
2017 i saludà 2018 tam-

bé amb el cant.
El darrer dia de l’any -31 de 
desembre-, s’escaigué la festa 
de la Sagrada Família que se 
celebrà solemnement a l’esglé-
sia de la Soledat. Presidí la ce-
lebració Mn. Josep Massana, 
rector de la parròquia acom-
panyat de Mn. Josep Aribau. 
La Coral de Santa Maria sota 
la direcció de Coni Torrents i 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Maite Torrens s’encar-
regà dels cants.
En l’homilia, el president de 
l’assemblea  feu referència a la 
família manifestant que calen 
camins d’entesa, solidaritat i 
col·laboració; «cal compartir i 
fer confiança», va afegir. 
Els cants de la missa s’inici-
aren amb el popular «Joia en 
el món», de G. F. Händel. A 
l’ofertori la Coral oferí en pri-
mera audició el motet polifò-
nic d’Ireneu Segarra «Sota la 
vostra protecció» i tancà l’ac-
tuació el tradicional «Himne 
a la Sagrada Família», de Lluís 
Romeu.
Mossèn Massana en acabar la 
missa tingué paraules d’agraï-
ment per a la Coral de Santa 
Maria elogiant la seva cons-
tància i entusiasme: “Aquesta 
Coral —afegí— es fa present 
en totes les iniciatives ciuta-
danes solidàries, i avui ens 

acompanya, quan celebrem 
amb tota l’Església la festa 
de la Sagrada Família, do-
nant-nos testimoni de convi-
vència amical i familiar exem-
plars, en un món, lleuger com 
la marinada.” I agraí a la Coral 
de Santa Maria “per unir-nos 
en el cant, en l’esperança, en 
el coratge, mentre celebrem i 
agraïm el testimoni engresca-
dor de la Sagrada Família.” 
Esmentem la presència en 
aquesta celebració de la regi-
dora de Govern Obert i En-
senyaments Artístics, Maribel 
Cuadras, que fou convidada a 
afegir-se a la foto de grup en 
acabar la celebració.

I dona la benvinguda cantant 
al 2018
En la jornada del dia 1, festa 
del Ninou (Cap d’any) la Coral 
participà en els cants de la 
missa solemne de la basílica, 
que estigué presidida per Mn. 
Josep Massana, acompanyat 
del diaca Mn. Pere Roig. 
En la commemoració de la 
jornada de la pau, va dir mos-
sèn Massana: “Desitgem a ca-
dascú de vosaltres i de les vos-
tres famílies, que sigui un any 
de bona convivència, un any 
en què ens animem a desco-
brir i fressar nous camins, un 
any en què prevalgui la veritat 

La Coral de Santa Maria d’Igualada acomiada cantant 2017

en la informació, la justícia 
en el món del treball, la soli-
daritat que arriba allà on els 
poders públic no poden o no 
volen arribar”. I va concloure 
“Un any de seny, en què sense 
renunciar als nostres objec-
tius com a poble, donem pas-
sos segurs de responsabilitat i 
d’exigència.”
L’acompanyament a l’orgue en 
aquesta ocasió fou a càrrec de 
Lluís Victori i la direcció, com 
es habitual, de Coni Torrents. 
El cant del responsorial fou 
a càrrec, com el dia anterior, 
de la salmista Rafi Pérez. Del 
repertori ofert destaquem la 
interpretació del cant de co-

munió «Mon ànima us crida» 
amb lletra de Jacint Verdaguer 
i música de Maria del Rio. 
“Que el nou any sigui per a tots 
ple d’esperança, de fermesa, de 
coherència i de pau!”, exhortà 
mossèn Massana abans de la 
benedicció solemne, i donà 
les gràcies als i a les cantaires 
de la Coral i a l’organista Lluís 
Victori “que amb uns cons-
tància exemplar, cada setma-
na ens acompanya en el cant, 
amb el suport entranyable del 
magnífic orgue que honora la 
nostra basílica.”
La missa va acabar amb el cant 
de nadales, mentre es procedia 
a la veneració de l’Infant Jesús.

Cantaires, oficiant i regidora en acabar la solemne festa de la Sagrada Família. / JAUME VILA

Missa del Ninou. Fotografia de grup al terme de la celebració. / JOAN TALAVERA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Sabates grosses” o l’amalgama cultural 
de la Barcelona del XXI

A l cinema de l’Ateneu, i amb motiu del Cicle 
Gaudí, una nova pel·lícula: “Sabates grosses”, 
ens ha descobert una producció catalana, 

basada en fets reals per a apropar-nos a una història 
grotesca que compta amb artistes de la talla de Joan 
Pera, Amparo Moreno, Pedro Ruiz o Vicky Peña, 
entre d’altres. L’absurd del film ens transporta per 
un garbuix de seqüències de veïns, en la línia de les 
famoses historietes de “13, Rue Percebe”; en aquest 
cas localitzades en una zona de l’Eixample, tradici-
onalment habitada per una capa social aburgesada 
i en decadència que avui esta vivint una amalgama 
de procedències, cultures i estatus. En aquest sentit, 
en mig de les interioritats dels pisos, un dels primers 

personatges 
d’aquestes ca-
ses de veïns 
és la portera, 
aquella que 
està al corrent 
de tot, una 
figuració pre-
sent en dos 
edificis; això 
és, les dues, 
amb les seves 
converses i 
xafarderies es 
converteixen 
en les verita-
bles narrado-
res que van 
e n c a d e n a nt 
un llarg ar-
g u m e n t a r i 

d’històries rares. Òb-
viament, les parets 
de la Casa de les Co-
lumnes, al xamfrà de 
Casp amb Bailèn, de 
l’edifici de la casa del 
costat i de l’Església 
dels Dominics d’Au-
siàs March també 
han vist i han sentit 
de tot, tal i com ho 
viuen punts tan dis-
tants com la Plaça de 
Catalunya, la Ciuta-
della o el Passeig del 
Born; tot plegat és 
una mena de calidos-
copi de la quotidiani-
tat retratada -a mode 
de mascarada- de la 
Barcelona multicultural i plena de contrastos dels 
nostres dies; amb persones de profundes convicci-
ons polítiques, des de les més reaccionàries fins a les 
més progressistes, de passats borrascosos o delirants, 
àdhuc aquell capellà dominic mig lladregot i mig vi-
ciós, a qui poc li preocupen els seus fidels.
La cinta, molt ben maquinada pel seu director, en 
base al gènere de què és expert –el music-hall- re-
flecteix la farsa i la pantomima de la pluralitat de 
cultures d’una ciutat tan cosmopolita com ho és la 
capital catalana; una Barcelona en la qual hi ha de 
tot perquè ha canviat molt i s’ha convertit en la Bar-
celona de tots i totes. I ho aconsegueix tant o més 
quan també es fa referència al record de tants anys de 
residència del mateix Ventura Pons en aquest indret, 

l’anomenada Casa de les Columnes, a la cantonada 
de Casp amb Bailèn. 
Més enllà del divertiment, Ventura Pons en aquest 
treball no renuncia a fer publiques les seves reivin-
dicacions polítiques, des d’una defensa permanent 
de l’independentisme i dels Països Catalans; i ho fa 
a través d’uns insòlits personatges, sense escatimar 
una ferma denúncia de qualsevol dogmatisme moral 
o sexual, i contra tot sectarisme. Amb un humor que 
no fereix perquè mai no arriba a la sàtira sagnant, 
“Sabates grosses”, que només compta amb suport 
de la Generalitat, troba la clau del seu mèrit en que 
el director té  la seva pròpia productora, Els Films 
de la Rambla; base de la autonomia i llibertat de 
les seves creacions.

CULTURA |  31Divendres, 5 de gener de 2018

POESIA / LA VEU 

La via eslovena arriba 
a Igualada, però no és 
la política. És la lectu-

ra bilingüe, català-eslovè, de 
poemes del llibre Balada per 
a Metka Krašovec, de Tomaž 
Šalamun (1941-2014), publi-
cat el 2016 per laBreu Edici-
ons. El recital anirà a càrrec 
de la traductora, Simona 
Škrabec, el poeta barceloní 
Marc Romera i cinc iguala-
dins de diferents entitats de 
la ciutat. 
Škrabec, nascuda a Ljubljana, 
viu a Catalunya des del 1992 i 
ha traduït uns quants autors 
de l’eslovè i del serbi al cata-
là (Boris Pahor, Aleš Debel-
jak, Danilo Kiš) i del català a 
l’eslovè (com Pere Calders o 
Jaume Cabré). És especialis-
ta en cultura centreeuropea i 
també en la catalana. L’últim 

llibre que ha publicat, Una 
pàtria prestada. Lectures de 
fragilitat en la literatura cata-
lana (Publicacions de la Uni-
versitat de València) analitza 
el ressorgiment de la identi-
tat catalana al segle XX en el 
marc europeu. També col·la-

bora en mitjans com l’Ara i 
L’Avenç.
Per la seva banda, Marc Ro-
mera és soci fundador de 
laBreu Edicions, professor, 
novel·lista, periodista literari 
i, potser sobretot, poeta: va 
publicar el seu primer llibre 
el 1988 i a l’últim, Neu negra 
(laBreu, 2016),  “la impossibi-
litat del llenguatge explora la 
incomunicació”.
El recital l’organitzen Lle-
gim...? llibreria, Òmnium 
Cultural Anoia, laBreu Edi-
cions i es farà el dijous 11 de 
gener, a 2 quarts de 8 del ves-
pre, a la galeria Artèria (car-
rer de l’Argent, 33).

La via eslovena: recital bilingüe

Llegim...? llibreria, 
Òmnium i laBreu 

porten poesia a 
l’Artèria

MÚSICA / LA VEU 

El guitarrista igualadí 
David Murgadas es 
troba aquests dies a 

Houston (EEUU) oferint un 
cicle de tres concerts de gui-
tarra del segle XVIII 1714. 
Terra de guitarra. El primer 
dels concerts va ser ahir di-
jous i els propers seran els 
dies 6 i 7 de gener. El mestre 
guitarrista igualadí ha estat 
convidat per l’AICS, Amerin-
can Institue for Catalan Stu-
dies.
David Murgadas és un 
dels guitarristes catalans 
més prolífics. És profes-
sor superior de guitar-
ra clàssica i Màster en la 
praxis de la interpretació 
de la música antiga. 

Des de l’any 2008 és pro-
fessor i director artístic del 
SONA A GUITARRA: Curs 
d’orquestra de guitarres i 
Concurs Internacional per a 
joves guitarristes i professor 
al Conservatori Professional 
de Música d’Igualada  des de 
l’any 1995.
Reconegut a nivell interna-
cional, David Murgadas rea-
litza concerts, cursos i confe-
rències arreu. És creador de 
diversos grups de cambra i 
ha realitzat diverses gravaci-
ons en Cd. Cal destacar el Cd 
CODEX amb obres de Santi-
ago de Murzia on ha versio-
nat les peces originals amb la 
incorporació d’instruments 
de la cultura catalana: sac de 
gemecs, viola de roda, flautí, 
flabiol i percussions.

El guitarrista David 
Murgadas, de gira per 
Estats Units



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

SARDANES
Calaf 

Ballada de sardanes amb mitjans mecànics 
i vermut artesà. 
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del 
Casal.

PASTORETS
Calaf 

Nova representació dels Pastorets calafins, 
un gran espectacle sobre l’obra de Josep M. 
Folch i Torres. 
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

BALLADA DE SARDANES
Els Hostalets de Pierola 

Ballada de sardanes per encetar el nou any. 
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la sala 
teatre Casal Català.

PASTORETS
Capellades 

La segona representació dels Pastorets or-
ganitzats pel Grup Teatral de Capellades. 

L’Estel de Natzaret. 
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 8 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Jordi CaminS. “Les muntanyes més boni-
ques del món”
Coneixerem les muntanyes considerades 
les més boniques del món, la seva ubicació 
geogràfica, com i de quina manera s’han 
format. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMECRES 10 

XERRADA
Igualada 

Sessió informativa sobre la UOC
Xerrada oberta a totes aquelles persones 
interessades en els estudis de la Universitat 
Oberta de Catalunya, la primera universi-
tat en línia.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

DIVENDRES 5  

FESTA DE REIS
Igualada 

Arribada de la Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient. Rebuda de les autoritats 
locals a Ses Majestats els Reis d’Orient Ca-
valcada pels carrers de al ciutat i reparti-
ment de regals a tots els infants.  
Divendres  a partir de 2/4 de 6 de la tarda 
des de davant de l’antic hospital.

CAVALCADA DE REIS
Piera 

Els Reis d’Orient recorren els carrers cen-
trals de la vila. Missatge dels tres Reis 
d’Orient des del balcó de l’Ajuntament i 
adoració del nen Jesús al pessebre vivent 
a la plaça del Tricentenari. Repartiment de 
joguines per les cases de la vila.  
Divendres  a partir de les 6 de la tarda 
pels carrers de la vila.

CINEMA FAMILIAR
Castellolí 

Esperarem l’arribada dels Reis d’Orient tot 
veient una entretinguda pel.lícula.  
Divendres  a les 5 de la tarda a la Brillan-
te.

DISSABTE 6 

FIRA DE REIS
Igualada 

La Fira de Reis és una de les fires més anti-
gues de les que es celebren a casa nostra. 
La concessió del privilegi de celebració de 
fires i mercats era una prerrogativa reial, 
el 1373 Pere III el Cerimoniós concedí a 
Igualada el privilegi de celebrar una Fira.  
Dissabte de 8 del matí a 3 de la tarda al 
passeig Verdaguer.

BALLADA DE SARDANES
Igualada 

Ballada de sardanes a càrrec de la cobla 
Lluïsos de Taradell.  

Dissabte a les 12 del migdia al costat de 
l’antiga màquina de tren.

TEATRE FAMILIAR
Igualada 

“El meu príncep blau” de la Companyia 
del príncep Totilau. Espectacle de dansa 
amb música del barroc en viu. En acabar, 
taller de dansa. Cicle Km0.  
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

PASTORETS INFANTILS
Calaf 

Més de 130 actors petits de Calaf i la co-
marca representaran un espectacle amb 
una escenografia basada amb imatges i ví-
deos. Adaptació d’Eloi Fonoll i Elna Sans 
del text de Josep Maria Folch. 
Dissabte a les 6 de la tarda a al sala Folch 
i Torres del Casal.

DIUMENGE 7  

TEATRE FAMILIAR
Igualada

“El meu príncep blau” de la Companyia 
del príncep Totilau. Espectacle de dansa 
amb música del barroc en viu. En acabar, 
taller de dansa. Cicle Km0.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

VISITA GUIADA
Igualada 

Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots 
els espais: Univers de pell, L’ofici d’adober, 
L’Home i l’Aigua, i a l’adoberia de Cal Gra-
notes. 
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Mu-
seu de la Pell.

ELS PASTORETS
Igualada 
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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.

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, harmonia, 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 estil de 
composicions d’abstracció geomè-
trica, 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’àm-
bit local d’alumnes de segon de bat-
xillerat 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.

PROJECTE DE LES 

OBRES FINALS
Mostra dels treballs que ha presen-
tat l’alumnat que ja han completat 
el cicle formatiu de grau superior 
de gràfica publicitària i de grau 
mitjà d’assistència al producte grà-
fic imprès
Del 9 de gener al 2 de febrer a la 
sala d’exposicions de la Gaspar 
Camps.

ESCOLA AURIA-
APINAS: 50 ANYS FENT 
ESCOLA
Fotografies que mostren el camí 
recorregut durant els 50 anys de 
l’escola
Del 16 de gener al 10 de febrer al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

EXPOSICIONS





PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Entre nosaltres compten per les característiques, però per escrit pel 
nombre. Telepunyetes / 2. Llot enganxós, poder perquè és fet de corall. Aquest material també 
és molt valuós, però animal i blanquinós / 3. Tot escapçat. Quan s’embolica pot arribar fins a fer 
cartó. Esgotat de l’esforç fins a subjuntivar-se / 4. Aquelles animadversions que mouen els cara-
girats. No és de Mollet ni res, només és tou / 5. Que bonic, Rubí, si fos un angelet així! Estri per 
pescar a la cartoixa / 6. Al cor de cada russa. Dislocació amb tota llei de detalls / 7. Cul de cafè. 
Tan divertit com modificar l’estructura de les plantes. El gavatx / 8. Molí d’oli a can Turull. Tú-
niques, vestes reials / 9. En cas d’amigdalitis són les primeres de rebre. Sona més en el quartet / 
10. La seva resposta habitual és una fugida d’estudi. Incomunico el virus / 11. Acaben en venda. 
Si no fos defectuós podríem tenir una bona ostra. L’imitador per definició / 12. Està d’esquena. 
En Muhamad, la farà, aquesta berenada de segadors / 13. Mesuren la capacitat alcohòlica dels 
mallorquins. Agressió soferta durant l’aclimatació.

VERTICALS: 1. Un cargolet?: no, un tustet al cap. Temps de castedat / 2. Tot i assemblar-se 
a l’Alsius, són molt més pretensiosos i arrogants. Breu vendaval de passió caracterial / 3. Rap 
escuat. Neteja el brou (d’escuma, no pas de felins). Pèrfides germanes alemanyes / 4. Aquest és 
tan comediant que també en podria fer, de cartó. Tirallongues electorals / 5. Tan sentit com 
és, i tan vital. Un mal a les genives que fa ulular. Pilota a l’olla / 6. Coàgul molt freqüent quan 
es fa un tomb amb bus. Portaran un polític a Lleida / 7. Intranet. Limitació motora de baixos. 
Últims exemplars de cargols / 8. Llit perquè hi llisqui part del material. Estudi sintàcticament 
aprofundit de la sang / 9. Usava sens vocalitzar. De les llets a les vies. Elabora llimones del Carib 
/ 10. Ensenyà la droga a la galloferia. No t’aboquis a la finestra que ets incorpori / 11. Soroll 
de diligència avant pel camí. La ràbia funesta?: no, l’instrument / 12. Faig lleugers xarrups del 
còctel sour de moda. Hi tenen lloc els processos més importants per a la humanitat.

 

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

28 23

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

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES

0800 
1000

1000 
1300

1300 
1330

1330 
1400

1400 
1500

1500 
1700

1700 
1800

1800 
2000

2000 
2030

2030 
2100

2100 
2200

2200 
0000

0000 
0700

0700 
0800
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SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

676 959 431

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

info@caminsdevent.com www.planxisteriagelabert.com

www.igualadahc.com
93 804 42 57

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

93 803 07 63

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

93 805 00 75
www.teatreaurora.cat

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

93 131 35 58
93 749 57 79

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

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca Teatre Nu

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

PROPERA TEMPORADA
FEBRER 2018

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2018 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2018 

dels Hostalets 
de Pierola



Woody Allen en drama
Estrena •  Wonder Wheel

RAMON ROBERT / 

A ls seus 82 anys, Woody Allen 
no para. Porta fent cinema 
des de mitjan anys 60 i no 

afluixa. Ara l’ha fitxat la companyia 
Amazon, per qui ha dirigit una sè-
rie televisiva i una primera pel·lícu-
la. Amb el títol de Wonder Wheel, la 
pel·lícula situa la seva trama a Coney 
Island, als anys 50, i explica les com-
plicades relacions d’un petit grup de 

personatges. 
Són personatges enamorats, atrapats, 
angoixats o desesperats, als qui la vida 
ha maltractat, i que poden semblar 
afins als drames absoluts de Teennesse 
Williams. Amb més carrega emocional 
i agror que signes de comèdia, Woody 
Allen despatxa una exaltada i notable 
pel·lícula dramàtica. Col·laboren amb 
ell un magnífic grup d’actors, en espe-
cial Kate Winslet, Justin Timberlake, 
Juno Temple i James Belushi. 

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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Performance
El racó del cineclub •  The Square

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 11 de gener, a l’Ateneu 
Cinema, el Cineclub presenta 
la producció sueca del 2017 

The Square, dirigida per Ruben Öst-
lund. Serà a les 20 h en versió dobla-
da i a les 22 h en versió original amb 
subtítols. 
El director de Fuerza Mayor (2014) 
arremet novament contra les convic-
cions burgeses en aquesta sàtira des-
pietada al voltant d’un museu d’art 
contemporani, el seu director i una 

controvertida campanya publicità-
ria per promocionar una instal·lació 
–The Square- que pretén fomentar 
els valors humans i el proïsme.  Les 
contradiccions de les societats de-
senvolupades posades en evidència 
mitjançant un seguit de gags demoli-
dors en el darrer film d’un dels direc-
tors europeus joves més interessants; 
el seu treball va merèixer la Palma 
d’Or a Cannes. En el repartiment, 
la nord-americana Elisabeth Moss 
(Mad Men). 

Meravella absoluta
En pantalla •  Coco

RAMON ROBERT / 

Si queda algun bon afeccionat al 
cinema, encara hi és a temps de 
veure-la en pantalla gran. Ens 

referim a Coco, la darrera de les pro-
duccions de Pixar. Sens dubte una 
animació d’altíssima qualitat, sens 
dubte una de les millors pel.lícules 
de l’any passat. Coco és com una gran 
festa, ambientada en el Mèxic més 
alegre i folklòric, però també una pel-

lícula emotiva en la que es parla de la 
vida i la mort. L’argument segueix a 
un somniador nen mexicà, Miguel 
de 12 anys. Enamorat de la música, 
Miguel no farà cas a la seva intran-
sigent família, seguint els impulsos 
del seu cor. Mitjançant un seguit de 
sorprenents revelacions, Miguel és 
transportat a la Terra dels Morts, jus-
tament  en el Día de los Muertos, la 
molt tradicional festa mexicana que 
invoca els esperits dels difunts

Anem al circ
Estrena •  El gran showman

RAMON ROBERT / 

E n aquesta magnífica pel·lícu-
la, Hugh Jackman interpre-
ta a Phineas Taylor Barnum 

(1810-1891), un empresari circense 
nord-americà que va fundar el “Rin-
gling Bros and Barnum & Bailey Cir-
cus”, conegut com “el major espectacle 
a la terra”. 
Realitzat per Michael Grey, aquest bi-

opic esdevé un espectacle visualment 
aclaparador, amb uns grandiosos nú-
meros musicals. Sense defugir els com-
ponents romàntics ni més kitsch del 
gran somni americà, El gran showman 
complaurà per igual als amants del 
cinema més ostentós com als afeccio-
nats al circ de tota la vida. La pel·lícula 
ha estat nominada als Globus d’Or: 3 
nominacions incloent Millor pel·lícula 
comèdia o musical.



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

  
THE SQUARE

Suècia. Comèdia negra. De Ruben Östlund. Amb Claes 
Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. 
Christian, mànager d’un museu d’art contemporani, s’encar-
rega d’una exhibició titulada “The Square” en què es  fomen-
ta valors humans i altruistes. Quan contracta una agència 
per difondre l’esdeveniment, la publicitat produeix malestar 
al públic. Palma d’Or (Millor pel·lícula) a Cannes.

LA CENA
Estats Units. Drama amb intriga. D´Oren Moverman. Amb 
Steve Coogan, Laura Linney, Richard Gere, Rebecca Hall.
. Dos matrimonis es reuneixen en un restaurant de luxe per 
a tractar un tràgic incident que els incumbeix molt direc-
tament. 

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.

 
WONDER WHEELS 

Estats Units. Drama. De Woody Allen. Amb Kate Winslet, 
Justin Timberlake, Juno Temple, James Belushi. 
Coney Island, anys 50. El jove Mickey, atractiu socorrista 
del parc d’atraccions, es fa amant de la no menys somnia-
dora Ginny, dona de caràcter volàtil, que volia ser actriu, 
però treballa com a cambrera. Tot es complica quan apareix 
Carolina, la filla del marit de la Ginny, que està fugint d’uns 
mafiosos...

EL GRAN SHOWMAN
Estats Units. Biogràfica. De Michael Gracey. Amb Hugh 
Jackman, Michelle Williams, Zac Efron.
L´acció transcorre a Estats Units, al segle XIX. Biopic so-
bre Phineas Taylor Barnum, un murrí empresari circense 
nord-americà, el qual va fundar el circ més espectacular del 
seu temps: el Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus.

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) 

FERDINAND
Ds: 16:00/18:30
Dg: 17:00
Dll: 17:15
Dc: 17:00

WONDER WHEEL
Ds: 21:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:00
Dj: 18:00 (VOSE)

THE SQUARE (Cineclub)
Dj: 20:00/ 22:30(VOSE)

1/ JUMANJI: BIENVENIDOS A LA 
JUNGLA
Dv i Ds: 16:40/19:15/21:40
Dg: 12:00/14:20/16:40/19:15/21:40
Dll a Dj: 17:40/20:30/22:45

2/ FERDINAND 
Dv i Ds: 16:15/18:30/20:40
Dg: 12:30/16:15/18:30/20:40 
Dll a Dj: 18:30
2/ WONDER 
Dv a Dg: 20:50
Dll a Dj: 20:40
2/ ASESINATO EN EL ORIENT EX-
PRESS 
Dll a Dj: 22:50

3/ MOLLY’S GAME  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:45/22:30
Dg: 12:15/17:00/19:45/22:30
Dm: 17:00/22:30
3/ MOLLY’S GAME (VOSE)  
Dm: 19:45

4/ INSIDIOUS: LA ULTIMA LLAVE
Dv: 16:00/18:05/20:10/22:20
Ds: 16:00/18:05/20:10/22:20/00:30
Dg: 13:00/16:00/18:05/20:10/22:20
Dll a Dj: 18:05/20:10/22:20 

5/ STAR WARS: LOS ULTIMOS JEDI
Dv i Ds: 16:10/19:10/22:10
Dg: 12:05/16:10/19:10/22:10
Dll a Dj: 18:10/21:10

6/ COCO    
Dv i Ds: 15:45/18:00
Dg: 12/45/15:45/18:00
Dll a Dj: 18:00
6/ DANDO LA NOTA 3
Dv a Dj: 20:20/22:35
Ds: 20:20/22:35/00:30

7/ EL GRAN SHOWMAN
Dv a Dg: 15:50/17:55/20:05/22:15
Dll Dc i Dj: 17:55/20:05/22:15
Dm: 17:55/22:15
7/ EL GRAN SHOWMAN (VOSE)
Dm: 20:05
7/ SE ARMO EL BELEN
Dg: 11:55

8/ PERFECTOS DESCONOCIDOS
Dv Dll a Dj: 18:25/20:25/22:25
Ds: 18:25/20:25/22:25/00:25
Dg: 18:25/20:25/22:25
8/ SE ARMO EL BELEN 
Ds: 16:25
Ds: 14:25/16:25
8/ SOLA EN CASA 
DG: 12:25

SALA AUDITORI
FERDINAND
Ds i Dg: 16:15 
JUMANJI
Dg: 20:40
STAR WARS
Ds: 18:30
LA CENA
Ds: 21:10
Dg: 18:30

SALA PETITA
EL GRAN SHOWMAN 
Ds i Dg: 21:00
COCO
Ds: 16:15
Dg: 18:40
LA CENA
Ds: 18:40
Dg: 16:15

MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA
Ds i Dg: 18:00
CON LOS BRAZOS ABIERTOS
Ds i Dg: 19:50

     Servei      ·      Qualitat      ·     Proximitat     

Tortells de reis 
Dia 6 obert botigues 
 del Polígon i Cal font
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Gener
5: Telèsfor; Simeó Estilita; Emiliana; Joan-Nepomucè .

6: Epifania del Senyor. Melani; Nilamó; Macra. 
7: Ramon de Penyafort; Julià de Toledo; Virgínia; Crispí.

8: Apol·linar; Severí; Gúdula; Pere Tomàs.  
9: Eulogi de Còrdova; Julià i Basilissa; Andreu Corsini.

10: Agató; Pere Ursèol
11: Higini; Salvi; Hortènsia 

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

 DÍDAC CANO CASTRO

A.C.S.
Els seus estimats: esposa, Maria Teresa Orpí Solé; fills, Xavier i Emma, Maite i 

Jaume; nets, Laura, Mireia, Jordi, Jaume i Judit; germana, Maria; cunyats, 
nebots, cosins i familiars, volem expressar les més sinceres gràcies per les 

mostres de condol rebudes. 
L'acte de comiat tingué lloc ahir dijous a les 16.30 a la basílica de Santa Maria.

morí cristianament el passat dimecres dia 3 de gener de 2018 a l' edat de 81 anys

en record

Igualada, gener de 2018Funerària Anoia, S.L.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Cada 1 de gener l’Esglé-
sia celebra la Jornada 
Mundial de la Pau i, 

com és costum, es proposa 
per la reflexió de tots els fidels 
el missatge del papa Francesc 
que aquest 2018 porta per tí-
tol: “Migrants i refugiats: ho-
mes i dones que busquen la 
pau”.
En el seu missatge, el Sant 
Pare desitja la “pau a totes les 
persones i totes les nacions de 
la terra. La pau, que els àngels 
van anunciar als pastors en 
la nit de Nadal, és una aspi-
ració profunda de totes les 
persones i de tots els pobles, 
especialment d’aquells que 
més pateixen per la seva ab-
sència, i als que tinc presents 
en el meu record i en la meva 
pregària”.
“D’entre ells voldria recordar 
als més de 250 milions de mi-
grants en el món, dels quals 
22 milions i mig són refugi-
ats. Aquests últims, com va 
afirmar el meu estimat pre-
decessor Benet XVI, ‘són ho-
mes i dones, nens, joves i gent 
gran que busquen un lloc on 
viure en pau’”.
Per trobar-lo, prossegueix 
Francesc, “molts d’ells estan 
disposats a arriscar les seves 
vides a través d’un viatge que, 

en la majoria dels casos, és 
llarg i perillós; estan dispo-
sats a suportar el cansament i 
el patiment, a afrontar els fi-
lats i els murs que s’alcen per 
allunyar-los del seu destí”.
Després de reconèixer que els 
migrants busquen una nova 
destinació de manera regular, 
també hi ha d’aquells que ho 
fan de manera desesperant 
davant circumstàncies com-
plexes. Per això, ha alertat 
davant els qui “fomenten la 
por cap als migrants, a vega-
des amb finalitats polítiques”, 
ja que “en lloc de construir la 
pau sembren violència, dis-
criminació racial i xenofòbia, 
que són font de gran preocu-
pació per a tots aquells que es 

prenen seriosament la pro-
tecció de cada ésser humà”.
El papa Francesc ha destacat 
així mateix que observant 
als migrants i als refugiats, 
és possible veure “que no ar-
riben amb les mans buides: 
porten amb si la riquesa de 
la seva valentia, la seva capa-
citat, les seves energies i les 
seves aspiracions, i per des-
comptat els tresors de la seva 
pròpia cultura, enriquint així 
la vida de les nacions que els 
acullen”.
Davant els migrants i refugi-
ats, ha prosseguit, es fa neces-
sari assumir quatre actituds: 
acollir, protegir, promoure i 
integrar-los en la societat a la 
qual arriben.
El Papa també expressa el seu 
desig que en aquest any 2018, 
s’arribi a la “definició i apro-
vació per part de les Nacions 
Unides de dos pactes mun-
dials: un, per a una migració 
segura, ordenada i regulada, i 
un altre, sobre refugiats”.
Per concloure el seu missatge, 
Francesc va recordar a Sant 
Joan Pau II, que va encorat-
jar que la humanitat es trans-
formi en “família de tots”, i a 
Santa Francisca Javier Cabri-
ni, qui amb el seu exemple va 
mostrar com acollir, protegir, 
promoure i integrar els mi-
grants i refugiats.

L’Església Catòlica celebra l’1 de gener 
la Jornada Mundial de la Pau

El papa Francesc va re-
cordar que “tots som 
pecadors” i ha recordat 

que el que és “presumptuós” 
és “incapaç de rebre perdó”. 
“Qui és conscient de les prò-
pies misèries i s’abaixa els ulls 
amb humilitat, sent posar-se 
sobre ell la mirada misericor-
diosa de Déu”.
“Sabem per experiència que 
només qui sap reconèixer els 
errors i demanar excusa rep 
la comprensió i el perdó dels 
altres”. Per això, “escoltar en 
silenci la veu de la conscièn-
cia permet reconèixer que els 
nostres pensaments són dis-
tants dels pensaments divins, 
que les nostres paraules i les 
nostres accions són sovint 
mundanes” i estan “guiades 
per decisions contràries a 
l’Evangeli”.
“Per això, a l’inici de la Mis-
sa, fem de forma comunitària 
l’acte penitencial mitjançant 
una fórmula de confessió ge-
neral, pronunciada a la pri-
mera persona del singular”. 
Cada un “confessa a Déu i 
als germans que ‘he pecat de 
pensament, paraula, obra i 
omissió’”.
El Papa es va aturar sobre això 
últim i va dir que a vegades 
“ens sentim bons perquè ‘no 

hem fet mal a ningú”. “En re-
alitat, no n’hi ha prou amb no 
fer mal al proïsme, sinó triar 
fer el bé aprofitant les oportu-
nitats per donar bon testimoni 
que som deixebles de Jesús”.
“Les paraules que diem amb 
la boca són acompanyades del 
gest de donar uns cops al pit, 
reconeixent que he pecat per 
culpa meva, i no per la dels 
altres. Passa sovint que, per 
por o vergonya, apuntem amb 
el dit per acusar els altres”, ha 
indicat.
El Sant Pare va concloure ex-
plicant que “després d’aques-
ta confessió, supliquem a la 
Mare de Déu, als àngels i als 
sants que intercedeixin da-
vant el Senyor per nosaltres. 
La seva intercessió ens sosté 
en el nostre camí cap a la ple-
na comunió amb Déu”.
“L’acte penitencial conclou 
amb l’absolució del sacerdot, 
en la qual es demana a Déu 
que vessi la seva misericòr-
dia sobre nosaltres. Aques-
ta absolució no té el mateix 
valor que la del sagrament 
de la penitència, ja que hi ha 
pecats greus, que anomenem 
mortals, que només poden 
ser perdonats amb la confes-
sió sacramental “, va dir en la 
catequesi.

Papa Francesc: Qui 
reconeix els seus errors 
pot rebre perdó
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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 5: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 6: BAUSILI/
LACREU

Born, 23/P. de la Creu, 7

Dia 7: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 8:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 9: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 10: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 11: ADZET
Av. Barcelona, 9

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de XAVIER VIVES i SABATÉ /  president de Disseny=Igualada

Divendres, 5 de gener de 2018

“Si vols canviar una 
empresa, posa-hi disseny”

Tinc 66 anys d’edat i vaig néixer a Igualada. He estudiat Disseny 
Industrial, Filosofia, i m’he dedicat molt temps al Màrqueting. He estat 
també professor, entre d’altres centres, de l’Escola Municipal d’Arts i 
Oficis Gaspar Camps. Soc president de l’entitat Disseny=Igualada, 
que ara acaba de crear el Fons Gràfic a l’Arxiu Comarcal.

Un s’imagina arxivar fotografies, documents, però ens és més 
desconegut això de guardar cartells, o logotips, o treballs grà-
fics per una empresa. Això del Fons Gràfic ens era desconegut 
però ha estat molt benvingut.

Sí, des del món professional però també des d’altres llocs ens arri-
ben inputs que ha estat una bona idea, i feia falta dins del sector. 
La consciència que els dissenyadors fan una tasca cultural hi és, 
per part seva. Molts d’ells tenen també una vessant artística, com 
ara la pintura. Havíem fet algunes exposicions, com les del Miquel 
Mula o el Toni Raja, i veiem que hi ha autors que ens han dei-
xat, i  tenen un patrimoni creatiu molt important, amb treballs de 
packaging, per exemple, per a empreses de tota Espanya.

D’on va sorgir la idea?

La guspira va ser una fotografia. Algú va preguntar qui era l’autor 
d’un cartell que sortia allí, i ens preguntàvem per què no es podien 
guardar, els cartells, o altres materials. A partir d’aquí vam parlar 
amb l’Arxiu, i de seguida va haver-hi una bona entesa per part de 
tothom.

El Fons Gràfic ha començat amb força volum?

En aquests moments ja tenim, a part dels autors que abans he dit, 
la família dels quals està disposada a aportar els seus materials per 
a l’Arxiu, alguns dissenyadors que ja són jubilats i han fet també les 
seves aportacions. Alguns són molt curosos, i han anat guardant 
i col·leccionant tot el que han fet, molt curosament. Hi ha moltes 
coses, i el problema ara ens vindrà per destriar-ho tot...  És curi-
ós perquè hi ha materials, com ara dibuixos, que els autors tenen 
com a fotocòpies, perquè els originals se’ls va quedar l’empresa per 
a la qual treballaven.

Amb aquest material penseu fer-ne alguna exposició, de tant 
en tant?

Se n’ha parlat, d’això, amb l’Arxiu Comarcal. De fet, com que ara 
hi haurà una nova seu a la plaça del Rei, a l’antiga Teneria, jo havia 
pensat en fer un espai didàctic, expositiu, tenint en compte que 
aquí tenim estudis de Batxillerat Artístic. Seria interessant poder 
explicar i ensenyar què es feia als anys seixanta, els colors que s’uti-
litzaven, les formes, els materials com el cartronet o el microcanal,  
les reproduccions a quadricromia... La intenció és aquesta, que 
això es pugui exposar de forma rotativa, que sigui didàctic. En fi, 
ja es veurà. Una de les il·lusions que tenim amb tot això del Fons 
Gràfic és que el material estigui viu. Fa il·lusió també als dissenya-
dors i a les seves famílies, que potser ho tindrien tot en un armari, 
i en  canvi allí pot tenir una segona vida.

Sou innovadors, en arxivar el material gràfic?

Hem fet alguna indagació, i de moment no hem trobat massa co-
ses, la veritat. Hi ha col·leccionistes particulars, això sí, però una 
iniciativa pública, no l’hem trobada, de moment.

A Disseny=Igualada sou molt actius.

Pretenem ser molt actius, sí. Ganes i il·lusió n’hi ha, i treballant 
amb la ciutat. No es tracta només de cuidar als associats, els dis-
senyadors, sinó que aquests també tinguin una repercussió per a 
la ciutat. Tenim projectes per fer, estem molt capficats en la peda-
gogia del disseny en el món empresarial. En el tèxtil, per exemple, 
moltes empreses tenien pocs dissenyadors. Creiem que l’empresa 
ha de confiar més en la capacitat del disseny. El dissenyador no és 
només aquell que fa coses maques, sinó que pot entrar en el sis-
tema de producció de l’empresa, amb el treball de nous materials, 
per exemple. Segurament, el dissenyador i el màrqueting han de 
treballar al costat dels enginyers. El disseny avui és el nou “mana-
gement”. Si tu vols canviar l’empresa, posa-hi disseny. 

Que hi hagi tants dissenyadors gràfics a Igualada és conseqüèn-

cia de l’Escola Gaspar Camps?

No. És més per la potència de la indústria gràfica que tenim, de 
les més importants d’Espanya, fins i tot d’Europa, en el cas d’algu-
nes empreses. Això ha fet que es desenvolupés un gruix de disse-
nyadors, que en el seu moment no es deien així, sinó simplement 
“dibuixants”, que feien el logotip que els demanaven, a mà, sense 
ordinador. Llavors es feia així, tot artesania. El dibuix el feies i el 
desfeies moltes vegades, pensaves molt el què havies de fer, perquè 
si t’equivocaves.... Hi havia treballs molt delicats. Precisament per-
què aquí hi havia una indústria gràfica tan potent, tenia sentit fer 
una Escola de Disseny com la Gaspar Camps.

S’ha dedicat molts anys a ensenyar. Tenim a la ciutat una bona 
formació per a aquesta indústria tan potent?

Crec que sí. A la Gaspar Camps fins i tot hi ha gent que ha acabat 
la carrera de Belles Arts, i hi van per aprendre una mica l’ofici de 
disseny. Hi ha alumnes que han anat a escoles com Elisava, o Mas-
sana,  a Barcelona, i ens diuen que s’avorreixen. A Igualada tenim 
una escola que fa una funció molt professionalitzadora. 

El dissenyador gràfic, es fa, o ja s’hi neix. És una feina vocaci-
onal?

Penso que en gran part, es fa. No és el dibuix, el més important, 
sinó tenir criteri. Hi ha gent que és poc il·lustradora, però té el cap 
molt ordenat. Hi guanya més la sensibilitat, que no la traça amb la 
mà. Sempre hi ha una part de vocació que és important, però crec 
que és més important tenir la capacitat de veure les coses ordena-
des, i saber què és el que vols comunicar, i com ho vols fer.

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

Hi ha coses que no canvien. No n’hi ha hagut prou amb l’Infinit (aquell que els ciutadans anirem pagant anys i anys). Ara un govern municipal 
d’un altre color – ei! nosaltres no tenim problemes amb els colors – vol aplicar el mateix model a una Residència Universitària, que diuen s’ha 
de fer en l’antic hospital. Uns inversors posaran els diners. Enderrocaran una part de l’edifici actual i en faran un de nou. A canvi tindran 
l’explotació durant molt temps. Però, si no guanyen els diners previstos, revertiran el deute a la ciutat abans de l’hora i s’hauran de pagar els 
deutes. I si en guanyen, tots aquells igualadins que creien que voldrien llogar pisos als estudiants, tenir gent als restaurants i aprofitar l’incre-
ment de població flotant per revifar els seus negocis, es quedaran amb un pam de nas. És el model “Castor Florentino”. Una bestioleta molt cuca 
que es multiplica als caus institucionals. Venen... per enriquir-se i aprofitar el moment. Els que ara hi posaran diners són “privats” que actuen 
pel seu interès, però saben que si hi ha problemes seran del comú. El risc sempre el tenen els mateixos i, pel que sembla, els beneficis també.

IGUALADA 6 de gener 
de 9 del matí a 3 de la tarda

Passeig Verdaguer / Pl. Cal Font

- 


